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Številka: 03200-18/2010-10 

Datum: 4. 1. 2011   

 

 

ZAPISNIK 
 

 

1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 29. 

novembra 2010.  

 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 

1, Ljubljana. 

 

Sejo je vodil ţupan Mestne občine Ljubljana Zoran JANKOVIĆ. 

  

Na seji so bili navzoči člani in članice mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 

 

Bojan ALBREHT, Bruna ANTAUER, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ, Marko BOKAL, 

dr. Marta BON, Breda BREZOVAR PAPEŢ, Mirko BRNIČ JAGER, mag. Nives CESAR, 

Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, Tjaša FICKO, Miro GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman 

JAKIČ, Miha JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK OCVIRK, Maša 

KOCIPER, Iztok KORDIŠ, prof. Janez KOŢELJ, Anton KRANJC, Mojca KUCLER 

DOLINAR, mag. Anţe LOGAR, Boris MAKOTER, Dragutin MATE, Zofija MAZEJ 

KUKOVIČ, Mitja MERŠOL, Uroš MINODRAŠ, Janko MÖDERNDORFER, Pavla 

MUREKAR, mag. Tomaţ OGRIN, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Sašo RINK, Eva 

STRMLJAN KRESLIN, Marko ŠIŠKA, Mojca ŠKRINJAR, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 

prof. dr. Gregor TOMC, prof. dr. Ţiga TURK, Marjeta VESEL VALENTINČIČ, Peter 

VILFAN, Marjan Jernej VIRANT, prof. dr. Slavko ZIHERL, Jelka ŢEKAR in Julijana 

ŢIBERT. 

 

Seje se niso udeleţili svetniki: dr. Marta BON, Breda BREZOVAR PAPEŢ in prof. dr. Ţiga 

TURK. 

 

Seja se je pričela ob 15.36 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 

 
Ţupan je pojasnil, da v skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana odloča mestni svet o mandatnih vprašanjih na začetku seje.  

 

Svetniki so prejeli Predlog ugotovitvenega sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja o potrditvi mandata članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Julijani 

ŢIBERT. 
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Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je podal 

uvodno obrazloţitev.  

 

Ţupan je nato odprl razpravo o  

 

PREDLOGU UGOTOVITVENEGA SKLEPA O POTRDITVI MANDATA ČLANICI 

MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana  p o t r d i  mandat članici Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana Julijani ŢIBERT.  

 

Mandat članice je vezan na mandat mestnega sveta. 

 

Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.  

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S sklicem seje so svetniki prejeli predlog 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z naslednjim dnevnim redom: 

 

1. Kadrovske zadeve 

2. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank 

 

O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana ni razpravljal in ne glasoval. 

 

 

AD 1. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje, pred sejo pa še dodatno gradivo. Pred 

sejo so prejeli tudi amandmaja svetnika Mihe JAZBINŠKA k predlogom sklepov o 

imenovanju Statutarno pravne komisije, Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter Odbora 

za gospodarske javne sluţbe in promet. Ker predloge sklepov v zvezi z imenovanji v skladu s 

7. členom Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana daje Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je ţupan predlagal, da 

mestni svet glasuje o naslednjem  

 

PREDLOGU SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana ne obravnava in ne glasuje o amandmajih svetnika 

Mihe JAZBINŠKA k predlogom sklepov o imenovanju Statutarno pravne komisije, 

Odbora za urejanje prostora in urbanizem ter Odbora za gospodarske javne sluţbe in 

promet, ker lahko predloge sklepov v zvezi z imenovanji daje le Komisija za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Aleš ČERIN, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 

uvodno obrazloţitev k predlogom sklepov komisije. 

 

1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 

 

Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 

 

Po končani razpravi je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Statutarno pravno komisijo se  i m e n u j e j o : 

 

- Maša KOCIPER            predsednica 

- dr. Marta BON              članica 

- Aleš ČERIN            član 

- Boris MAKOTER            član 

- Pavla MUREKAR              članica 

                                                                  

Mandat članov Statutarno pravne komisije je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana.  

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POBUDE OBČANOV 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Komisijo za pobude občanov  se   i m e n u j e j o: 
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- mag. Anţe LOGAR   predsednik 

- Anton KRANJC    član 

- Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ članica 

- Marjan Jernej VIRANT  član 

- Julka ŢIBERT    članica 

 

Mandat članov Komisije za pobude občanov je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MEDNARODNE ODNOSE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Komisijo za mednarodne odnose se  i m e n u j e j o : 

 

- Roman JAKIČ    predsednik 

- Tjaša FICKO    članica 

- Aleš KARDELJ    član 

- Mitja MERŠOL    član      

- Marko ŠIŠKA    član 

- Peter VILFAN    član 

- dr. Slavko ZIHERL   član 

 

Mandat članov Komisije za mednarodne odnose je vezan na mandat Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana.  

  

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIZNANJA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

V Komisijo za priznanja se  i m e n u j e j o : 

 

- Dragutin MATE    predsednik 

- izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ članica  

- Breda BREZOVAR PAPEŢ  članica  

- mag. Nives CESAR   članica 

- Aleš ČERIN    član 

- Aleš KARDELJ    član 

- Janko MÖDERNDORFER  član 

                                                                     

Mandat članov Komisije za priznanja je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana.  

  

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA FINANCE 
 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Odbor za finance se  i m e n u j e j o : 

 

- Jadranka DAKIĆ            predsednica 

- mag. Nives CESAR            članica 

- Mojca KAVTIČNIK OCVIRK           članica 

- mag. Anţe LOGAR            član 

- Peter MERC             član 

- Pavla MUREKAR            članica 

- prof. dr. Metka TEKAVČIČ           članica 

 

Mandat članov Odbora za finance je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Odbor za lokalno samoupravo  se   i m e n u j e j o : 

 

- Meta VESEL VALENTINČIČ  predsednica 

- Bruna ANTAUER   članica 

- Mirko BRNIČ JAGER   član 

- Stanka FERENČAK MARIN  članica 

- Janko MÖDERNDORFER  član 

- Janez MOŠKRIČ   član  

- Marjeta VERBIČ   članica 

                                                                      

Mandat članov Odbora za lokalno samoupravo je vezan na mandat Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana.  

  

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN 

IZOBRAŢEVANJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Odbor za predšolsko vzgojo in izobraţevanje se   i m e n u j e j o : 

- Eva STRMLJAN KRESLIN  predsednica 

- Bruna ANTAUER   članica 

- Roman JAKIČ               član 

- Marko KOPRIVC   član 

- Iztok KORDIŠ               član 

- Mojca KUCLER DOLINAR  članica 

- Joţica PANTAR               članica 

- Mojca ŠKRINJAR   članica 

- Meta ŠKUFCA               članica 

- Francka TROBEC   članica 

- Avguština ZUPANČIČ              članica 
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Mandat članov Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje je vezan na mandat 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

  

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA ŠPORT 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Odbor za šport se   i m e n u j e j o : 

 

- dr. Marta BON   predsednica 

- Roman JAKIČ   član 

- Črt KANONI   član 

- Boris MAKOTER  član 

- Marko ŠIŠKA   član 

- prof. dr. Gregor TOMC član 

- Peter VILFAN   član 

 

Mandat članov Odbora za šport je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA KULTURO IN 

RAZISKOVALNO DEJAVNOST 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost  se   i m e n u j e j o : 

 

- prof. dr. Ţiga TURK   predsednik 

- Breda BREZOVAR PAPEŢ  članica 

- izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ članica 
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- Mitja MERŠOL    član 

- mag. Tomaţ OGRIN   član 

- Eva STRMLJAN KRESLIN  članica 

- prof. dr. Gregor TOMC             član 

 

Mandat članov Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost je vezan na mandat 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

  

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA ZDRAVSTVO IN 

SOCIALNO VARSTVO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Odbor za zdravstvo in socialno varstvo  se   i m e n u j e j o : 

 

- Miro GORENŠEK    predsednik 

- mag. Nives CESAR               članica 

- Omar HANUNA                član 

- Marko KOCIJAN    član 

- Ida MEDVED                članica 

- Borut MIKLAVČIČ               član 

- Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ             članica 

- Sašo RINK     član 

- mag. Andreja TROPPAN   članica 

- Meta VESEL VALENTINČIČ              članica 

- dr. Slavko ZIHERL    član 

 

Mandat članov Odbora za zdravstvo in socialno varstvo je vezan na mandat Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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11. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARSKE 

DEJAVNOSTI, TURIZEM IN KMETIJSTVO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo  se  i m e n u j e j o : 

 

- mag. Nives CESAR   predsednica 

- Uroš MINODRAŠ   član 

- Janez PERGAR    član 

- Alojz SUHOVERŠNIK  član 

- Marjan Jernej VIRANT  član 

- Janez ŢAGAR   član 

- Jelka ŢEKAR   članica 

 

Mandat članov Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo je vezan na 

mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

12. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŢBE IN PROMET 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Odbor za gospodarske javne sluţbe in promet se   i m e n u j e j o : 

 

- Julka ŢIBERT    predsednica 

- Marko BOKAL    član 

- Mojca KAVTIČNIK OCVIRK  članica 

- Maša KOCIPER    članica 

- Anton KRANJC    član 

- Zofija MAZEJ KUKOVIČ  članica 

- Pavla MUREKAR   članica 

 

Mandat članov Odbora za gospodarske javne sluţbe in promet je vezan na mandat 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
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Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

13. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA IN 

URBANIZEM 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Odbor za urejanje prostora in urbanizem se   i m e n u j e j o : 

 

- prof. Janez KOŢELJ  predsednik 

- Bojan ALBREHT  član 

- Mirko BRNIČ JAGER  član 

- Gregor  ISTENIČ  član 

- mag. Blaţ LOKAR  član 

- Sašo RINK   član 

- mag. Maja SIMONETI  članica 

 

Mandat članov Odbora za urejanje prostora in urbanizem je vezan na mandat 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

14. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARJENJE Z 

NEPREMIČNINAMI 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 
V Odbor za gospodarjenje z nepremičninami se   i m e n u j e j o : 

 

- Mojca KUCLER DOLINAR             predsednica 

- Bojan ALBREHT   član 

- Jadranka DAKIĆ   članica 

- Mojca KAVTIČNIK OCVIRK             članica 
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- Marjeta RUTAR GORJAN           članica 

- Marko ŠIŠKA             član 

- Jelka ŢEKAR             članica 

 

Mandat članov Odbora za gospodarjenje z nepremičninami je vezan na mandat 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

  

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

15. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA STANOVANJSKO 

POLITIKO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

V Odbor za stanovanjsko politiko se   i m e n u j e j o : 

 

- Breda BREZOVAR PAPEŢ           predsednica 

- Bruna ANTAUER            članica 

- Aleš HOJS             član 

- Iztok KORDIŠ             član 

- Sašo RINK             član 

- Boštjan ZAJC             član 

- Jelka ŢEKAR             članica 

 

Mandat članov Odbora za stanovanjsko politiko je vezan na mandat Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana.  

  

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

16. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA VARSTVO OKOLJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

V Odbor za varstvo okolja se   i m e n u j e j o : 
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- Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ    predsednica 

- Mirko BRNIČ JAGER   član 

- Miro GORENŠEK   član 

- Joţe HORVAT    član 

- Metka MACAROL - HITI  članica 

- mag. Tomaţ OGRIN   član 

- Jelka ŢEKAR    članica 

 

Mandat članov Odbora za varstvo okolja je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

17. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN 

CIVILNO OBRAMBO 
 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

V Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo se   i m e n u j e j o : 

 

- Gregor ISTENIČ   predsednik 

- Bruna ANTAUER              članica 

- Roman KOLAR               član 

- Iztok KORDIŠ               član 

- Robert OKORN               član 

- Sašo STOJANOVIČ LENČIČ             član 

- Uroš MINODRAŠ   član 

 

Mandat članov Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo je vezan na mandat 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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18. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POIMENOVANJE 

NASELIJ IN ULIC 

 

Svetnik Aleš ČERIN je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se o predlogu 

sklepa ne glasuje in se odločanje preloţi na eno od naslednjih sej, ko bo oblikovan nov 

predlog. 

 

Ţupan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Aleša ČERINA: 

 

O predlogu Sklepa o imenovanju Komisije za poimenovanje naselij in ulic se ne glasuje 

in se odločanje preloţi na eno od naslednjih sej, ko bo oblikovan nov predlog. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

19. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU UREDNIŠKEGA ODBORA GLASILA 

»LJUBLJANA« 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

V Uredniški odbor glasila »Ljubjana« se   i m e n u j e j o : 

 

- Mitja MERŠOL               predsednik 

- Tjaša FICKO    članica 

- Vesna KOS – BLEIWEIS  članica 

- mag. Anţe LOGAR   član 

- Stanka RITONJA   članica 

 

Mandat članov Uredniškega odbora glasila »Ljubljana« je vezan na mandat Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

20. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA STANOVANJSKA 

POSOJILA JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

                                               

V  Komisijo za stanovanjska posojila Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 

Ljubljana   s e   i m e n u j e j o : 

 

- Iztok KORDIŠ                          predsednik 

- Anton KASTELIC   član 

- Darja KRSTIČ               članica 

- Marko ŠIŠKA    član 

- Marjan Jernej VIRANT  član 

 

Mandat komisije je vezan na mandat mestnega sveta.  

  

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

21. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV NADZORNEGA SVETA 

JAVNEGA STANOVANJSKEGA SKLADA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

V Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana se   

i m e n u j e j o : 

 

- Marko BOKAL 

- mag. Matjaţ JANŠA 

- Urša OTONIČAR 

- Danilo TOMŠIČ  

- Jelka ŢEKAR 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

  

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

22. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNIH PREDSTAVNIKOV MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET ZA PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

                                               

I. 

Slavku SLAKU in Romanu KOLARJU preneha mandat članov Sveta za preventivo in 

vzgojo v cestnem prometu. 

                     

II. 

V  Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se kot predstavnika Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e t a: 

 

predsednik:  Boris MAKOTER 

 

član:   Anton KRANJC 

 

                                                III. 

Mandat imenovanih je vezan na mandat članov sveta. 

  

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

23. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 

OSNOVNE ŠOLE SAVSKO NASELJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

I. 

Ingrid KÖESTNER preneha mandat članice Sveta Osnovne šole Savsko naselje. 

 

                                                                         II. 

V  Svet Osnovne šole Savsko naselje se za predstavnico Mestne občine Ljubljana    

i m e n u j e : 

 

Ana REBIČ ČERNE. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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24. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 

NADOMESTNE PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET 

JAVNEGA ZAVODA  PIONIRSKI  DOM – CENTER ZA KULTURO MLADIH 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

I. 

Anji BAH ŢIBEERT preneha mandat članice Sveta javnega zavoda  Pionirski  dom – 

Center za kulturo mladih. 

 

II. 

V  Svet javnega zavoda  Pionirski  dom – Center za kulturo mladih  s e   i m e n u j e : 

 

Ida MEDVED. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda.  

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

25. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OE OSNOVNA 

ŠOLA IN VRTEC ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 
 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

Pavli BANJANAC in Bernardi KOKALJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 

ravnateljico OE Osnovna šola in vrtec  Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana. 

   

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

26. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO DOMA 

STAREJŠIH OBČANOV LJUBLJANA VIČ - RUDNIK 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

Mag. Meliti ZOREC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Doma 

starejših občanov Ljubljana Vič - Rudnik. 
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Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

27. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU VRŠILKE DOLŢNOSTI DIREKTORJA 

JAVNEGA ZAVODA LUTKOVNO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je ţupan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

I. 

Za vršilko dolţnosti direktorja Javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana s e    

i m e n u j e: 

 

Jera IVANC. 

II. 

Mandat vršilke dolţnosti direktorja traja do imenovanja direktorja javnega zavoda, 

vendar najdlje za eno leto. 

 

Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2. 

 

PREDLOG SKLEPA O FINANCIRANJU POLITIČNIH STRANK 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli še amandma 

svetnika Mihe JAZBINŠKA.  

 

Ker pristojno delovno telo še ni bilo imenovano in ni moglo obravnavati Predloga Sklepa o 

financiranju političnih strank, je ţupan v skladu s petim odstavkom 50. člena poslovnika 

mestnega sveta dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana ob smiselni uporabi 50. člena poslovnika 

mestnega sveta odloča o zadevi iz 2. točke določenega dnevnega reda 1. izredne seje z 

naslovom »Predlog Sklepa o financiranju političnih strank« brez obravnave na 

pristojnem delovnem telesu. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
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Sklep je bil sprejet. 

 

 

Matjaţ BREGAR, direktor Sluţbe za organiziranje dela mestnega sveta, je podal uvodno 

obrazloţitev. 

 

Ţupan je odprl razpravo skupaj o amandmaju svetnika Mihe JAZBINŠKA in o predlogu 

sklepa. Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Pavla MUREKAR in Dragutin MATE. 

 

Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami je podal ţupan, ki je nato dal na glasovanje 

najprej 

 

AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA k 2. čl. predloga sklepa: 

 

V prvem odstavku 2. člena Predloga Sklepa o financiranju političnih strank se za 

besedilom »Višino sredstev, ki se nameni za financiranje političnih strank, se določi v 

proračunu za posamezno proračunsko leto« se na koncu doda vejica in besedilo: »tako 

da ta niso manjša od 0,5 %-ov in ne presegajo 0,6 %-ov sredstev, ki jih ima lokalna 

skupnost opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje občin«.  

 

Ţupan je povedal, da amandmaja ne podpira. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 29 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

Nato je ţupan dal na glasovanje še 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o financiranju političnih 

strank. 
 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil  sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 

zato je ţupan ob 16.15 uri sejo končal.  

 

 

 

DIREKTOR 

Sluţbe za organiziranje dela 

mestnega sveta 

Matjaţ BREGAR 

 

ŢUPAN 
Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 
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