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TU – 

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, zastavljam županu sledeče svetniško  vprašanje: 

 

 

7.12.2012 smo lahko v medijih prebrali pismo ravnatelja ene od Ljubljanskih šol ţupanu Zoranu 

Jankoviću. V njemu med drugim piše: 

 

»Odnos gospoda Jankovića do ravnateljev je, če niste opazili, skrajno žaljiv, poniževalen, kar se kaže 

v laskanju, češ, najboljši ste, jaz vam zaupam, jaz trdim pred celim svetom, da imamo odlične 

ravnatelje in ravnateljice vrtcev … po drugi strani pa so njegova sporočila polna groženj – tega ne 

bom trpel, dogovorili smo se, pričakujem, da boste v polni zasedbi na novoletni zabavi, pazljivo bom 

prebral pogodbo z vsakim, ki bi jo moral podpisati, če ne bo na zabavi itd. 

Trenutno se najbolj jasno kaže, kako ponižujoče lahko ravna z ravnateljicami in ravnatelji pri 

uporabi šolskih telovadnic. Kot župan zahteva od ravnateljev in ravnateljic, da delujejo 

negospodarno, da podpisujejo s športnimi klubi, ki jih izbere on in njegovi uslužbenci, pogodbe o 

zastonjski uporabi šolskih prostorov!« 

 

Ţupana Zorana Jankovića zato sprašujem: 

 

Od katerih ravnateljev ste zahtevali, da s športnimi klubi podpisujejo pogodbe o zastonjski 

uporabi šolskih prostorov? Zakaj? 

 

Pripravite seznam vseh pogodb o zastonjski uporabi šolskih prostorov, ki so bili sklenjeni v 

šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013. Kolikšna je oportunitetna izguba iz naslova teh pogodb 

(koliko bi MOL oz. šole iztržile, če bi pogodbe podpisovale po uradnem ceniku)? 

 

---------------------- 

 

Istega dne, torej 7.12. je po e-pošti zaokroţilo tudi sporočilo z naslednjo vsebino: 

 



 

 

 
 

Spoštovane ravnateljice in ravnatelji, 

 

  

 

Mestna občina Ljubljana v sodelovanju s KK Union Olimpija vabi vse otroke 

ljubljanskih osnovnih šol na tekmo KK Union Olimpija : Khimki, ki bo danes, 

7.12.2012 ob 20.30 uri, v Dvorani Stožice.  

 

  

 

V priponki je voucher, ki ga lahko učitelji natisnejo in podarijo otrokom 

oziroma, ker smo vabilo zelo pozno prejeli, ga posredujejo njihovim staršem 

po elektronski pošti in velja ob zamenjavi kot vstopnica za otroka in enega 

njegovega odraslega spremljevalca. Voucher je potrebno zamenjati za pravi 

vstopnici na Eventimovi blagajni pred Dvorano Stožice.  

 

  

 

Lepo pozdravljeni, 

 

  

 

Martina Petrič, poslovna sekretarka 

Mestna uprava 

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje  

Resljeva cesta 18, 1000 Ljubljana 

T: 01 306 4010, F: 01 306 4012, www.ljubljana.si <http://www.ljubljana.si/> 

 

Na podlagi česa Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje razpošilja naokoli takšna 

sporočila?  

Koliko vstopnic je bilo na ta način podarjenih?  

Ali pošilja Oddelek tovrstna sporočila za vsako tekmo, ko igra KK Union Olimpija? 

Ali je poslovna sekretarka Martina Petrič to naredila na svojo roko ali ji je to naročil mestni 

svetnik Jani Moederndorfer, ki je hkrati tudi predsednik KK Union Olimpija? 

 

Na spletni strani kluba so med pokrovitelji navedeni tudi MOL, TE-TOL, LPTd.o.o. ter VO-KA. 

Koliko sredstev nameni vsak od navedenih pokroviteljev letno? 

 

 

 

 

                                                                        Mestni svetnik, 

                                                                      Mag. Anže Logar 
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