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Številka: 03200-1/2012-1 

Datum:   13. 2. 2012 

ZAPISNIK 

 

 

14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 13. februarja 2012. 

 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, 

Ljubljana. 

 

Sejo je vodil podţupan v začasnem opravljanju funkcije ţupana Mestne občine Ljubljana Aleš ČERIN 

(v nadaljevanju: predsedujoči). 

  

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, 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, Mitja MERŠOL, Uroš MINODRAŠ, Janko MÖDERNDORFER, Pavla MUREKAR, mag. 

Tomaţ OGRIN, Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ, Sašo RINK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN 

KRESLIN, Marko ŠIŠKA, Mojca ŠKRINJAR, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL 

VALENTINČIČ, Peter VILFAN, Marjan Jernej VIRANT, prof. dr. Gregor TOMC,  Jelka ŢEKAR in 

Julijana ŢIBERT.  

 

Seje se niso udeleţili svetniki: Bogomir GORENŠEK, prof. dr. Ţiga TURK in Zofija MAZEJ 

KUKOVIČ. 

 

Seja se je pričela ob 15.35 uri ob navzočnosti 38 svetnikov. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik mag. Anţe LOGAR in podal postopkovni predlog sklepa, da v 

skladu z zadnjim odstavkom 52. člena in 54. členom statuta, podţupan po razpisu volitev ne more 

opravljati funkcije, ki mu jo je podelil ţupan, zato naj sejo vodi najstarejši navzoči član Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

Postopkovno je razpravljal Janko MÖDERNDORFER in predlagal, da se do postopkovnega predloga 

sklepa svetnika mag. Anţeta LOGARJA opredeli Statutarna pravna komisija. 

 

Predsedujoči je ob 15.44 odredil 10 minutni odmor. 

 

Ob 15.55 je predsedujoči nadaljeval sejo in dal besedo predsednici Statutarno pravne komisije Maši 

KOCIPER, ki je podala stališče komisije.   

 

Članica Statutarno pravne komisije Pavla MUREKAR je izrazila svoje osebno mnenje o odločanju 

komisije.  
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Odgovorila je predsednica komisije Maša KOCIPER.  

Predsedujoči je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Anţeta 

LOGARJA: 

 

V skladu z zadnjim odstavkom 52. člena in 54. členom statuta, podţupan po razpisu volitev ne 

more opravljati funkcije, ki mu jo je podelil ţupan, zato naj sejo vodi najstarejši navzoči član 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

V skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je mestni svet pred 

določitvijo dnevnega reda odločal o mandatnih vprašanjih. Svetniki so prejeli predlog ugotovitvenega 

sklepa Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o potrditvi mandata člana mestnega 

sveta g. Slavku SLAKU. 

 

Podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  Mojca KUCLER DOLINAR, 

je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat člana Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana Slavku SLAKU. 

 

Mandat člana je vezan na mandat članov 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 dnevnega reda 14. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana: 

 

1. Potrditev zapisnika 12. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 

3. Poročilo ţupana 

4. Kadrovske zadeve 

5. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri 

postopek 

6. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske 

vzgoje v javnih vrtcih, zniţanju plačil staršev in rezervaciji 

7. Poročilo o delu Mestnega redarstva Mestne občine Ljubljana v letu 2011 

8. Osnutek Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest na območju Mestne občine 

Ljubljana 
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Po sklicu seje so svetniki prejeli predlog Komisije za poimenovanje naselij in ulic za umik 8. točke 

z naslovom: »Osnutek Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest na območju Mestne 

občine Ljubljana«.  

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli še predlog Svetniškega kluba Zeleni Slovenije za umik predloga 

Svetniškega kluba N.Si za razširitev dnevnega reda z novo 9. točko z naslovom: »Predlog Sklepa o 

ugotovitvi škodljivih posledic imenovanja Marka Jakliča na poloţaj direktorja Javnega zavoda 

Lekarna Ljubljana«, o katerem pa svetniki niso glasovali, saj se še ni glasovalo o samem predlogu 

razširitve in posledično točka sploh še ni bila uvrščena na predlog dnevnega reda.  

 

Po sklicu seje so svetniki prejeli tudi predlog za razširitev dnevnega reda Svetniškega kluba N.Si z 

novo 9. točko z naslovom: »Predlog Sklepa o ugotovitvi škodljivih posledic imenovanja Marka 

Jakliča na poloţaj direktorja Javnega zavoda Lekarna Ljubljana« in predlog Svetniškega kluba 

SDS za razširitev dnevnega reda z novo 5. točko z naslovom: »Predlog Sklepa o opredelitvi in oceni 

škodljivih posledic ob imenovanju g. Marka Jakliča za direktorja Javnega zavoda Lekarna 

Ljubljana«. 

 

Vodja Svetniškega kluba SDS Dragutin MATE je umaknil predlog Svetniškega kluba SDS za 

razširitev dnevnega reda, prav tako pa je umaknila predlog Svetniškega kluba N.Si za razširitev 

dnevnega reda vodja Svetniškega kluba N.Si Mojca KUCLER DOLINAR. 

 

Postopkovno sta razpravljala svetnika Mirko BRNIČ JAGER in mag. Tomaţ OGRIN ter predlagala, 

da se 5. točka umakne s predlaganega dnevnega reda. 

 

Razpravljali sta svetnici Mojca ŠKRINJAR in Mojca KUCLER DOLINAR. 

 

Postopkovno je razpravljala prof. dr. Metka TEKAVČIČ in predlagala, da se pred glasovanjem o 

umiku 5. točke s predlaganega dnevnega reda, do tega predloga opredeli Statutarno pravna komisija. 

 

Predsedujoči je ob 16.07 odredil 10 minutni odmor. 

 

Ob 16.20 je predsedujoči nadaljeval sejo in dal besedo predsednici Statutarno pravne komisije Maši 

KOCIPER, ki je podala stališče komisije.   

 

Predsedujoči je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnikov Mirka BRNIČ 

JAGRA in mag. Tomaţa OGRINA: 

 

S predlaganega dnevnega reda se umakne 5. točka.  

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 30 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG Komisije za poimenovanje naselij in ulic ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se predlagana 8. točka z naslovom: 

»Osnutek Odloka o določitvi in spremembi imen in potekov cest na območju Mestne občine 

Ljubljana« umakne z dnevnega reda 14. seje mestnega sveta.  

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 



4 

 

Predlagana sprememba dnevnega reda je bila sprejeta. 

 

Nato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 14. seje mestnega sveta, 

skupaj s sprejeto spremembo.  

 

Obrazloţitev glasu sta podala svetnika Miha JAZBINŠEK in Mojca ŠKRINJAR. 

 

Svetnik Mirko BRNIČ JAGER je predlagal predlog sklepa in sicer, da Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana potrdi, da je gospod Zoran JANKOVIĆ ţupan Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

Predsedujoči je dejal, da predloga ne bo dal na glasovanje, ker ne gre za postopkovni predlog in ker se 

ne nanaša na predlog dnevnega reda. 

  

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 

 

Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 

 

AD 1. 

 

POTRDITEV ZAPISNIKA 12. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  

 

Razpravljal ni nihče zato je dal predsedujoči na glasovanje  

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 12. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z dne 19. decembra 2011. 

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 2. 

 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 

POBUDE 

 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  

 

Pisno vprašanje, z zahtevo za ustni odgovor, je poslal svetnik Mirko BRNIČ JAGER (glede pravnih 

poslov in poravnav).  

 

Vprašanja in pobude za pisni odgovor sta poslala: 

- Svetniški klub N.Si glede: 
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1. izgradnje športnega parka Stoţice (dodatna vprašanja); 

2. nadzora v mestnem redarstvu; 

3. tečaja za turističnega vodnika; 

4. sanitarije na končnih postajah LPP; 

5. označbe na prenovljenem delu Dolenjske ceste in  

- g. mag. Anţe LOGAR glede: 

1. prestavitve glasbenega paviljona; 

2. OPPN Tovil;  

3. glede plačevanja kazni mestnemu redarstvu. 

  

Odgovore na vprašanja s 13. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki.  

 

Besedo za ustno postavitev vprašanja je predsedujoči dal svetniku Mirku BRNIČ JAGRU.   

 

Na vprašanje je odgovorila Jasna PLAZL, vodja Sluţbe za pravne zadeve. 

 

 

AD 3. 

 

POROČILO ŢUPANA 

 

 

Predsedujoči je predstavil poročilo. 

 

 

AD 4. 

 

KADROVSKE ZADEVE 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 

 

Mojca KUCLER DOLINAR, podpredsednica Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, 

je podala uvodno obrazloţitev. 

 

 

1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNEGA 

ČLANA SVETA ZA VARSTVO PRAVIC NAJEMNIKOV STANOVANJ V MESTNI OBČINI 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Kristini SELAN preneha mandat članice Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni 

občini Ljubljana. 

  

II. 

V  Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni občini Ljubljana se imenuje: 

 

Dušan MILIČ. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
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Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

V SVETU VRTCA JARŠE 

 

V skladu s 162. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je dal predsedujoči 

besedo g. Robertu RICHTERJU, članu Sveta Vrtca Jarše, ker se s svojo razrešitvijo ni strinjal. Po 

sklicu seje so svetniki prejeli njegovo pisno opredelitev do predloga za razrešitev. 

 

Razpravljali so svetniki: mag. Tomaţ OGRIN, Miha JAZBINŠEK, Meta VESEL VALENTINČIČ, 

Mojca ŠKRINJAR in Mojca KUCLER DOLINAR. 

 

Postopkovno je razpravljala Mojca KUCLER DOLINAR in predlagala, da se do predloga opredeli 

Marija FABČIČ, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraţevanje. 

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK in predlagal, da se predlog sklepa vrne 

KMVVI, ki naj pripravi bolje obrazloţen predlog. Svetnik Miha JAZBINŠEK je nato svoj predlog 

umaknil. 

 

Marija FABČIČ, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala dodatno obrazloţitev 

k predlogu sklepa. 

 

Nato je razpravljal svetnik Dragutin MATE. 

 

Postopkovno je ponovno razpravljal svetnik Miha JAZBINŠEK in predlagal, da se predlog glasovanja 

o predlogu sklepa umakne do boljše utemeljitve, da bo razrešitev prinesla k boljšemu poslovanju vrtca. 

  

Predsedujoči je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe 

JAZBINŠKA: 

 

Glasovanje o predlogu sklepa se umakne, dokler svetniki ne pridobijo boljše utemeljitve, iz 

katere bo razvidno, da bi razrešitev prinesla k boljšemu poslovanju vrtca. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

Razpravljali so še svetniki: prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Dragutin MATE, Eva STRMLJAN 

KRESLIN in Janko MÖDERNDORFER. 

 

Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Robert RICHTER se razreši s funkcije člana Sveta vrtca Jarše. 

 

II. 

Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
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Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SVET VRTCA JARŠE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet Vrtca Jarše se za predstavnika Mestne občine Ljubljana imenuje: 

 

Mag. Bojan HAJDINJAK. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta šole. 

 

Svetnik Dragutin MATE je predlagal redakcijski popravek, in sicer da se beseda »šole« nadomesti z 

besedo »vrtca«. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA 

FESTIVAL LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Alešu ČERINU preneha mandat člana Sveta javnega zavoda Festival Ljubljana. 

 

II. 

V  Svet javnega zavoda Festival Ljubljana se imenuje Eva STRMLJAN KRESLIN. 

                                                             

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta javnega zavoda. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA IN IZVAJALCEV LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V SVET JAVNEGA 

ZAVODA ŠPORT LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet javnega zavoda Šport Ljubljana se kot predstavniki Mestne občine Ljubljana imenujejo: 

 

- dr. Marta BON 

- Gregor ISTENIČ 

- Marko KOLENC 

 

II. 

V  Svet javnega zavoda Šport Ljubljana se kot predstavnik izvajalcev letnega programa športa 

imenuje: 

 

mag. Janez SODRŢNIK. 

 

III. 

Mandat imenovanih traja štiri leta in začne teči z dnem konstituiranja sveta zavoda. 

 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET BIOTEHNIŠKEGA IZOBRAŢEVALNEGA CENTRA LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet Biotehniškega izobraţevalnega centra Ljubljana se imenuje: 

 

dr . Tadeja TROŠT SEDEJ. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

V Svet Gimnazije Šiška se imenuje: 

 

Marija ŢABJEK. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET SREDNJE EKONOMSKE ŠOLE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                         I. 

V Svet Srednje ekonomske šole Ljubljana se imenuje: 

 

Marija ŢABJEK. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DVEH PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET ZAVODA MLADINSKI HOTEL ŠTUDENTSKE ORGANIZACIJE 

UNIVERZE V LJUBLJANI 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V Svet zavoda Mladinski hotel Študentske organizacije Univerze v Ljubljani se kot predstavnika 

Mestne občine Ljubljana imenujeta: 
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Marko KASTELIC in Nina MARKOLI. 

 

II. 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  

 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET CENTRA ZA SOCIALNO DELO LJUBLJANA - ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                      I. 

V  Svet Centra za socialno delo Ljubljana - Šiška se za predstavnika Mestne občine Ljubljana 

imenuje: 

 

Črt KORINŠEK. 

 

                                                                      II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

11. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V PROGRAMSKI SVET KABELSKEGA OPERATERJA KRS 

ŠTEPANJSKO NASELJE, ZAVOD ZA TELEKOMUNIKACIJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

Mestna občina Ljubljana  predlaga, da se v programski svet kabelskega operaterja KRS 

Štepanjsko naselje, Zavod za telekomunikacije, imenuje: 

 

Igor PIGAC. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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12. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE 

NARODNEGA HEROJA MAKSA PEČARJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Zlatki Vlasti ZGONC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 

Narodnega heroja Maksa Pečarja. 

 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

13. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE NOVE 

FUŢINE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Damjani KOROŠEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Nove 

Fuţine. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

14. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA ZAVODA ZA 

USPOSABLJANJE JANEZA LEVCA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mateju ROVŠKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Zavoda za usposabljanje 

Janeza Levca. 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

15. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K RAZREŠITVI DIREKTORJA JAVNEGA 

ZAVODA ŠPORT LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

 



12 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k razrešitvi Romana JAKIČA za direktorja 

javnega zavoda Šport Ljubljana 

 

Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

  AD 5. 

 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA S 

PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem in po sklicu 4. seje. Po sklicu 14. seje so prejeli 

amandmaja svetnika Mirka BRNIČ JAGRA in poročilo Statutarno pravne komisije v skladu s katerim 

se o vloţenih amandmajih Mirka BRNIČ JAGRA ni razpravljalo in glasovalo.  

 

O aktu v celoti sta ţe razpravljala svetnika Miha JAZBINŠEK in prof. dr. Metka TEKAVČIČ.   

 

Postopkovno je razpravljal svetnik Dragutin MATE in predlagal, da se ponovno glasuje o hitrem 

postopku. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Dragutina 

MATEJA: 

 

O hitrem postopku se še enkrat glasuje. 

 

Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 

Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

Razpravljal sta svetnika mag. Anţe LOGAR in Mirko BRNIČ JAGER. 

 

Postopkovno je razpravljala svetnica prof. dr. Metka TEKAVČIČ in predlagala, da se še enkrat glasuje 

o hitrem postopku. 

 

Postopkovno je razpravljal tudi svetnik Janko MÖDERNDORFER in predlagal, da se najprej odloča o 

volji svetnikov ali naj se o hitrem postopku ponovno glasuje, nato pa še o tem, seveda s statutarno 

večino, da gre za hitri postopek. 

 

Predsedujoči je dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Janka 

MÖDERNDORFERJA: 

 

Najprej se bo odločalo o tem, da bo jasna volja svetnikov glede hitrega postopka. Glasujemo še 

enkrat o tej volji. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
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Postopkovno je razpravljal svetnik Mirko BRNIČ JAGER in predlagal, da se ne glasuje in da gre 

razprava o statutu po normalnem postopku. 

 

Obrazloţitev je podal predsedujoči in nato dal na glasovanje POSTOPKOVNI PREDLOG 

SKLEPA svetnikov prof. dr. Metke TEKAVČIČ in Janka MÖDERNDORFERJA: 

 

Še enkrat glasujemo ali je volja mestnega sveta za hitri postopek. 

 

Navzočnost se ni spremenila (37 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 

 

Razpravljali so še svetniki: Dragutin MATE, Mojca KUCLER DOLINAR, mag. Tomaţ OGRIN in 

izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŢIĆ. 

 

Vodja Svetniškega kluba SDS Dragutin MATE in vodja Svetniškega kluba N.Si sta napovedala odhod 

svetnikov Svetniških klubov SDS in N.Si iz dvorane. 

 

Svetnik Gregor ISTENIČ je zaprosil za 5 minutni odmor, da se o glasovanju uskladijo v Svetniškem 

klubu SD.  

 

Predsedujoči je odredil 5 minutni odmor. 

 

Vodja Svetniškega kluba SD prof. dr. Metka TEKAVČIČ je obrazloţila, kaj so se dogovorili na 

svetniškem klubu. 

 

Predsedujoči je nato odprl razpravo o 1. členu predloga sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu 

sta Svetniški klub Zeleni Slovenije in ţupan vloţila amandmaja. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije: 

 

V predlogu Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana se prvi odstavek 1. člena 

spremeni tako, da se glasi: 

»V Statutu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) se v 

27. členu črta enajsta alineja.« 

 

Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Dosedanje dvanajsta do devetnajsta alineja postanejo enajsta do osemnajsta alineja.« 

 

Tretji in četrti odstavek 1. člena se črtata. 

 

Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 

 

Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovno preverjanje navzočnosti. 

 

Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 

Za je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 
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AMANDMA ţupana 

 

V 1. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

»V Statutu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 

27. členu črta enajsta alineja.« 

 

Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Dosedanje štirinajsta do devetnajsta alineja postanejo trinajsta do osemnajsta alineja.« 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Predsedujoči je nato odprl razpravo o 2. členu predloga sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu 

sta Svetniški klub Zeleni Slovenije in ţupan vloţila amandmaja. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči dal na glasovanje 

 

AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije: 

 

V predlogu Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana se črtata drugi in tretji 

odstavek 2. člena. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 

 

 

AMANDMA ţupana: 

 

V 2. členu se črta tretji odstavek. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 

 

Predsedujoči je nato odprl razpravo o 6. členu predloga sprememb in dopolnitev statuta, h kateremu je 

svetnik g. prof. dr. Ţiga TURK vloţil amandma: 

 

AMANDMA svetnika g. prof. dr. Ţiga TURKA: 

 

»Črta se 6. člen v celoti« 

 

Ostala dva člena se ustrezno preštevilčita. 

 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Amandma ni bil sprejet. 



15 

 

Predsedujoči je nato dal na glasovanje 

 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne 

občine Ljubljana, skupaj s sprejetima amandmajema. 
 

Navzočnost se ni spremenila (30 svetnikov). 

Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 6. 

 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O DOLOČITVI CEN 

PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V JAVNIH VRTCIH, ZNIŢANJU PLAČIL 

STARŠEV IN REZERVACIJI 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega 

Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje ter amandma podţupana v začasnem opravljanju 

funkcije ţupana. 

 

Ana POTOČNIK, vodja Odseka za predšolsko vzgojo, je podala uvodno obrazloţitev. 

 

Eva STRMLJAN KRESLIN, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, je podala 

stališče odbora.  

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je predsedujoči odprl razpravo o 2. členu, h kateremu je podţupan v 

začasnem opravljanju funkcije ţupana vloţil amandma: 

 

Ker ni ţelel nihče razpravljati, je dal predsedujoči na glasovanje 

 

AMANDMA podţupana v začasnem opravljanju funkcije ţupana: 

 

V  2. členu se besedilo »doda nov 5a. člen, ki se glasi« spremeni tako, da se glasi »dodata nova 5a. 

in 5b. člena, ki se glasita« ter se za 5a. členom doda nov 5b. člen, ki se glasi: 

 

              »5b. člen 

 

Pravica do zniţanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega 

meseca po vloţitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred  pridobitvijo 

pravice do zniţanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v 

vrtec, ko jim pripada pravica do zniţanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec.«     

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Amandma je bil sprejet. 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 

Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, zniţanju plačil staršev in 

rezervaciji, skupaj s sprejetim amandmajem. 

 

Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

AD 7. 

 

POROČILO O DELU MESTNEGA REDARSTVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V LETU 

2011 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega 

Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo. 

 

Barbara BARLE, iz mestnega redarstva,  je podala uvodno obrazloţitev.  

 

Gregor ISTENIČ, predsednik Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, je podal stališče 

odbora. 

 

Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni ţelela besede. 

 

Razpravljali so svetniki: Uroš MINODRAŠ, Mojca ŠKRINJAR, mag. Tomaţ OGRIN, Mojca 

KUCLER DOLINAR, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Boris MAKOTER in Janko MÖDERNDORFER. 

 

Po končani razpravi je mag. Andrej ORAČ, vodja Mestnega redarstva, podal odgovore na vprašanja 

svetnikov. 

 

Nato je dal predsedujoči na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Poročilo o delu Mestnega redarstva Mestne občine 

Ljubljana v letu 2011. 

 

Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 

Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

S tem je bil izčrpan dnevni red 14. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 

predsedujoči ob 18.50 uri sejo končal. 

 

 

VODJA 

Sluţbe za organiziranje dela 

mestnega sveta 

Matjaţ BREGAR 

 PODŢUPAN 

v začasnem opravljanju funkcije ţupana 

Mestne občine Ljubljana 

Aleš ČERIN 

 


