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V skladu s 93. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana mestni svet odloča o 
mandatnih vprašanjih na začetku seje. Svetniki so prejeli predlog ugotovitvenega sklepa Komisije za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja o potrditvi mandata članu mestnega sveta Danilu Šariću. 
Predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja Aleš Čerin je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O POTRDITVI MANDATA ČLANU 
MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Razpravljali so svetniki: Miha Jazbinšek, Aleš Čerin, mag. Tomaž Ogrin in Mirko Brnič Jager. 
 
Župan je svetniku Mihi Jazbinšku zaradi kršenja reda na seji izrekel opomin in nato še ukor, ker je 
svetnik govoril, ko mu beseda ni bila dana. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOGU UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi mandat člana Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana Danilu ŠARIĆU.  
 
Mandat člana je vezan na mandat članov mestnega sveta. 
 
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.  
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Ugotovitveni sklep je bil sprejet. 
 

 
Po sklicu so svetniki prejeli predlog Svetniškega kluba Zeleni Slovenije, da se z dnevnega reda 32. 
seje umakne predlagana 13. točka z naslovom »Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana«, in še predlog Svetniškega kluba SDS, da se umakne 
predlagana 5. točka z naslovom »Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem 
prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del)«.  
 
O dnevnem redu so razpravljali svetniki: Mirko Brnič Jager, mag. Tomaž Ogrin, Miha Jazbinšek, 
mag. Anže Logar, Mojca Kucler Dolinar, Jernej Pavlin in Aleš Čerin. 
 
Župan je svetniku mag. Anžetu Logarju izrekel opomin, ker je govoril, ko mu beseda ni bila dana, in 
nato še ukor, ker ni upošteval opomina. 
 
Po končani razpravi je župan prešel na glasovanje: 
 
1. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SDS ZA SPREMEMBO DNEVNEGA REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 32. 
seje mestnega sveta umakne 5. točka z naslovom »Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del)«.  
 
Župan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 
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Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije ZA SPREMEMBO DNEVNEGA 
REDA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se s predlaganega dnevnega reda 32. 
seje mestnega sveta umakne 13. točka z naslovom »Predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana«.  
 
Župan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Predlagana sprememba dnevnega reda ni bila sprejeta. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje    
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 32. seje mestnega sveta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 8 svetnikov. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 

 
 

AD 1. 
 

POTRDITEV ZAPISNIKA 31. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje.  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdi zapisnik 31. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana z dne 20. in 27. januarja 2014. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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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 ustno predstavitev je poslal Svetniški klub SD (glede Knjižnice 
Jožeta Mazovca), svetnik Anton Kranjc (glede rekonstrukcije Zaloške ceste) in svetnik Jernej 
Pavlin (glede vloge župana pri zemljiščih v Kosezah).   
 
Vprašanja in pobude so poslali: 
- Svetniški klub SD (glede Knjižnice Jožeta Mazovca); 
- svetnica Zofija Mazej Kukovič (glede pametnih mest); 
- svetnica Mojca Škrinjar (glede  
  1. cerkve Sv. Jerneja na Celovški cesti 
  2. jame na Frankopanski ulici 
  3. hotela Bellevue 
  4. športnega objekta Stožice); 
- Svetniški klub SDS (glede 
  1. Kafilerije Koto, d.o.o., 
  2. rekonstrukcije Zaloške ceste); 
- Svetniški klub N.Si (glede 
  1. neprofitnih stanovanj (dve vprašanji) 
  2. rekonstrukcije Ceste Dolomitskega odreda 
  3. urejanja gozda na Golovcu 
  4. zapisnikov sej svetov četrtnih skupnosti na spletni strani MOL 
  5. vožnje po rumenih pasovih za oddajo Top Gear's 
  6. prošnje občana za izdajo dokumentarnega gradiva iz Arhiva MOL); 
- svetnik mag. Anže Logar (glede  
  1. poslovanja MOL z Mihaelom Karnerjem, 
  2. razbijanja Plečnikovih svetilk); 
- svetnik mag. Tomaž Ogrin (glede  
  1. evropskih sredstev za urejanje Špice 
  2. pozidave travnikov v Kosezah). 
  
 
Odgovore na vprašanja z 31. seje mestnega sveta so prejeli vsi svetniki. 
 
1.  
Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetnici Darji Krstić. 
 
Na vprašanje svetnice je odgovorila Mateja Demšič, vodja Oddelka za kulturo. 
 
 
2.  
Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetniku Antonu Kranjcu. 
 
Na vprašanje svetnika je odgovorila Milena Ratajc iz Oddelka za ravnanje z nepremičninami. 
 
 
3.  
Besedo za ustno postavitev vprašanja je župan dal svetniku Jerneju Pavlinu. 
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Na vprašanje svetnika je odgovoril župan. 
 
Svetnik Jernej Pavlin je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan odgovori na 
vprašanje. Župan je povedal, da je na vprašanje odgovoril. 
 
 

AD 3. 
 

POROČILO ŽUPANA 
 

Župan je predstavil poročilo. 
 
 

AD 4. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. 
 
Aleš Čerin, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal uvodno 
obrazložitev. 

 
1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU 
NADOMESTNEGA PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA 
ZAVODA FESTIVAL LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 
Mag. Evi STRMLJAN KRESLIN preneha mandat članice Sveta javnega zavoda Festival 
Ljubljana. 

 
II. 

V  Svet javnega zavoda Festival Ljubljana se imenuje Dejan CRNEK. 
                                                             
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta javnega zavoda. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET DOMA STAREJŠIH OBČANOV FUŽINE   
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 
V  Svet Doma starejših občanov Fužine se imenuje: 
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Stanislava Marija FERENČAK MARIN. 

  
II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA OTONA 
ŽUPANČIČA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Ireni UPELJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Otona Župančiča. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO DIJAŠKEGA DOMA 
BEŽIGRAD LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Nataši ERJAVEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Dijaškega doma 
Bežigrad Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Svetnik Gregor Istenič je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE POKLICNE IN 
STROKOVNE ŠOLE BEŽIGRAD - LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Frančiški AL-MANSOUR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje 
poklicne in strokovne šole Bežigrad – Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE ŠOLE ZA 
GOSTINSTVO IN TURIZEM LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Marjeti SMOLE se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje šole za 
gostinstvo in turizem Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

7. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA ŠOLSKEGA CENTRA 
LJUBLJANA SREDNJE STROJNE IN KEMIJSKE ŠOLE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Zdenku NOSANU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Šolskega centra 
Ljubljana Srednje strojne in kemijske šole. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
8. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO ŠOLSKEGA CENTRA 
LJUBLJANA SREDNJE LESARSKE ŠOLE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Majdi KANOP se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Šolskega centra Ljubljana 
Srednje lesarske šole. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
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Sklep je bil sprejet. 

 
 
9. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORICE JAVNEGA 
ZAVODA MESTNA KNJIŽNICA LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju mag. Jelke GAZVODA za 
direktorico javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. 
 
Mandat imenovane traja pet let. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
 

DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM PROSTORSKEM 
NAČRTU 382 STANOVANJSKA SOSESKA KOSEZE (DEL) 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročilo pristojnega Odbora za 
urejanje prostora in urbanizem. Sklep je poslal tudi Svet Četrtne skupnosti Šiška, ki pa je bil poslan 
prepozno, zato ga mestni svet ni obravnaval. 
 
Alenka Pavlin, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje 
prostora, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Mirko Brnič Jager, podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki Miha Jazbinšek, Aleš Čerin, Mirko Brnič Jager, mag. Tomaž Ogrin in Mojca 
Škrinjar ter župan. 
 
Svetnik mag. Anže Logar je po končani repliki svetnika Mihe Jazbinška zahteval preverjanje 
sklepčnosti v skladu z 61. členom poslovnika mestnega sveta. 
 
Župan je ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
 
V nadaljevanju sta razpravljala svetnika mag. Anže Logar in Jernej Pavlin. 
 
Župan je svetniku Jerneju Pavlinu vzel besedo in mu izrekel opomin, ker ni razpravljal o točki.  
 
Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da svetnik Jernej Pavlin 
ni razpravljal v nasprotju s točko dnevnega reda in naj se mu omogoči, da razpravlja do konca. 
 



 

9 
 

Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brnič Jagra: 
 
Svetniku Jerneju Pavlinu se omogoči, da razpravlja do konca. 
 
Župan je predlagal, da mestni svet predloga ne sprejme. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Svetnica Mojca Škrinjar je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan v bodoče 
spremeni način vodenja. 
 
Svetnik mag. Anže Logar je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan vodenje seje 
preda podžupanu Alešu Čerinu. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Anžeta Logarja: 
 
Župan vodenje seje preda podžupanu Alešu Čerinu. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Svetnik Marko Šiška je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da ne razume, v čem je svetnik 
Jernej Pavlin razpravljal v nasprotju s točko dnevnega reda, ter da je razpravo le začel s primerjavo. 
 
Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan vodenje seje 
preda podžupanji. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mirka Brnič Jagra: 
 
Župan vodenje seje preda podžupanji. 
 
Navzočnost je priglasilo 19 svetnikov. 
 
Župan je ponovno ugotavljal navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
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Svetnik mag. Anže Logar je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan vodenje seje 
preda svetniku Mitji Meršolu. 
 
Župan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Anžeta Logarja: 
 
Župan vodenje seje preda svetniku Mitji Meršolu. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Svetnica Maša Kociper je podala POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se glede na 66. člen 
poslovnika mestnega sveta, ki določa, da med sejo lahko svetnik o istem vprašanju enkrat zahteva 
razpravo o postopku, svetnikom na temo vodenja seje ne da več besede. Župan je povedal, da predlog 
sprejme. 
   
Zatem je razpravljala še svetnica Mojca Kucler Dolinar. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu 382 Stanovanjska soseska Koseze (del) skupaj s pripombami. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Mojca Škrinjar, Jernej Pavlin, Miha Jazbinšek, Mirko Brnič 
Jager, mag. Anže Logar in Gregor Istenič. 
 
Navzočnost je priglasilo 34  svetnikov. 
Za je glasovalo 19 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

PREDLOG POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI GRAD ZA 
LETO 2014 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske javne službe in promet. 
 
Stane Miklavec, vodja Službe za tehnične zadeve Javnega zavoda Ljubljanski grad, je podal uvodno 
obrazložitev.  
 
Julijana Žibert, predsednica Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podala stališče odbora. 
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Mojca Škrinjar, mag. Tomaž Ogrin, Gregor Istenič, mag. Anže Logar in 
Slavko Slak. 
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Svetnik Uroš Minodraš je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da beseda svetniku Slavku 
Slaku ni bila dana v skladu s poslovnikom mestnega sveta, ker se svetnik ni prijavil k repliki. 
 
Župan je povedal, da se je svetnik Slavko Slak prijavil. 
 
V nadaljevanju so razpravljali svetniki: Mirko Brnič Jager, Miha Jazbinšek, Jernej Pavlin in Boris 
Makoter. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta podala Stane Miklavec in župan. 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Poslovnega načrta Javnega zavoda 
Ljubljanski grad za leto 2014. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 7. 
 

LETNO POROČILO JAVNEGA ZAVODA TURIZEM LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 
2013 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 
 
Barbara Vajda, direktorica javnega zavoda Turizem Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Uroš Minodraš, podpredsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podal 
stališče odbora. 
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni želel besede. 
 
Razpravljala je svetnica Mojca Škrinjar. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejema Letno poročilo javnega zavoda Turizem 
Ljubljana za poslovno leto 2013. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 8. 
 

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH SKLEPA O USTANOVITVI 
JAVNEGA ZAVODA ŠPORT LJUBLJANA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še amandmaje svetnika Marka 
Šiške ter poročilo pristojnega Odbora za šport. 
 
Marko Kolenc, vodja Oddelka za šport, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Dr. Marta Bon, predsednica Odbora za šport, je podala stališče odbora. 
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni želel besede. 
 
O aktu v celoti so razpravljali svetniki: Jernej Pavlin, Gregor Istenič, Mojca Škrinjar, Boris Makoter, 
Mojca Kucler Dolinar, Miha Jazbinšek, mag. Anže Logar, Mirko Brnič Jager in Anton Kranjc. 
 
Ob 18.47 uri je vodenje seje prevzel podžupan Aleš Čerin. 
 

I. 

O 5. členu predloga akta, h kateremu je svetnik Marko Šiška vložil amandma, so razpravljali svetniki 
Marko Šiška, Jernej Pavlin, mag. Anže Logar in Gregor Istenič. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika Marka Šiške: 
 
Peti člen se v celoti črta  
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo  
 
Predsedujoči je povedal, da Odbor za šport ni podprl nobenega od amandmajev. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

II. 

O 6. členu predloga akta, h kateremu je svetnik Marko Šiška vložil amandma, sta razpravljala 
svetnika Marko Šiška in Miha Jazbinšek. 
 
Po končani razpravi je predsedujoči dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika Marka Šiške: 
 
Šesti člen se v celoti črta 
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo  
 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
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Svetnica Mojca Škrinjar je zahtevala ponovitev glasovanja. 
 
Predsedujoči je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Ob 19.18 uri je vodenje seje ponovno prevzel župan. 
 

III. 

O 7. členu predloga akta, h kateremu je svetnik Marko Šiška vložil amandma, je razpravljal vlagatelj 
amandmaja ter Gregor Istenič. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika Marka Šiške: 
 
Sedmi člen se v celoti črta  
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo 
 
Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 
 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

IV. 

O 9. členu predloga akta, h kateremu je svetnik Marko Šiška vložil amandma, ni razpravljal nihče, 
zato je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetnika Marka Šiške: 
 
Deveti člen se v celoti črta  
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo 
 
Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 
 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 

V. 

O 10. členu predloga akta, h kateremu je svetnik Marko Šiška vložil amandma, so razpravljali 
svetniki: Marko Šiška, Miha Jazbinšek, Jernej Pavlin, Mojca Škrinjar, mag. Tomaž Ogrin in mag. 
Anže Logar ter župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
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AMANDMA svetnika Marka Šiške: 
 
Deseti člen se v celoti črta 
Ostali členi se ustrezno preštevilčijo  
 
Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 
 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Nato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah 
Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda ŠPORT LJUBLJANA. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: mag. Anže Logar, Mojca Škrinjar, Miha Jazbinšek, Slavko 
Slak, Jernej Pavlin, Mirko Brnič Jager in Marko Šiška. 
 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 9. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM STATUTA ZAVODA ZA OSKRBO 
NA DOMU LJUBLJANA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročilo pristojnega Odbora za 
zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Dunja Piškur Kosmač, predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podala stališče 
odbora. 
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni želel besede. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Spremembam 
Statuta Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 10. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K SPREMEMBAM STATUTA ZDRAVSTVENEGA 
DOMA LJUBLJANA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročilo pristojnega Odbora za 
zdravstvo in socialno varstvo. 
 
Tilka Klančar, vodja Oddelka za zdravje in socialno varstvo, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Svetnik Jernej Pavlin je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da vsak uvodničar od te točke 
dalje predstavi celovito analizo, razloge, potrebe in vse spremembe, ki se nanašajo na gradivo.  
 
Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Jerneja Pavlina in nato dal na 
glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Jerneja Pavlina: 
 
Vsaka točka naj se v uvodnih obrazložitvah celovito predstavi. 
 
Župan je predlagal, da mestni svet postopkovnega predloga ne sprejme. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 11 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Dunja Piškur Kosmač, predsednica Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, je podala stališče 
odbora.  
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni želel besede. 
 
Razpravljali so svetniki Miha Jazbinšek, Aleš Čerin, mag. Tomaž Ogrin, Mojca Škrinjar in Jernej 
Pavlin ter župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k Spremembam 
Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana.  
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 11. 
 

PREDLOG SKLEPA V ZVEZI Z ZAGOTOVITVIJO SREDSTEV ZA IZPLAČILO TRETJE 
ČETRTINE ODPRAVE PLAČNIH NESORAZMERIJ V OSNOVNIH PLAČAH 

ZAPOSLENIH V OSNOVNIH IN GLASBENIH ŠOLAH TER VRTCU VODMAT 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročilo pristojnega Odbora za 
predšolsko vzgojo in izobraževanje. 
 
Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Mag. Eva Strmljan Kreslin, predsednica Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, je podala 
stališče odbora. 
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni želel besede. 
 
Razpravljala sta svetnika Miha Jazbinšek in Mojca Škrinjar. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa v zvezi z zagotovitvijo sredstev za 
izplačilo tretje četrtine odprave plačnih nesorazmerij v osnovnih plačah zaposlenih v osnovnih 
in glasbenih šolah ter Vrtcu Vodmat. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 12. 
 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROČJU MESTNE UPRAVE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročilo pristojnega Odbora za 
lokalno samoupravo. 
 
Jožka Hegler, direktorica Mestne uprave MOL, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Meta Vesel Valentinčič, predsednica Odbora za lokalno samoupravo, je podala stališče odbora. 
 
Član Statutarno pravne komisije Aleš Čerin ni želel razprave. 
 
Ker k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem področju 
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ni bil vložen noben amandma, ni bilo razprave, zato je župan 
dal na glasovanje: 

 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana.             
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Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 13. 
 

PREDLOG SPREMEMB IN DOPOLNITEV POSLOVNIKA MESTNEGA SVETA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še amandmaje svetniških klubov 
SDS in N.Si ter poročilo Statutarno pravne komisije. Župan je povedal, da je iz poročila komisije 
razvidno, da je prvi amandma svetniških klubov SDS in N.Si v nasprotju s poslovnikom mestnega 
sveta ter da zato v skladu z mnenjem komisije mestni svet o njem ne bo ne razpravljal in ne glasoval. 
 
Matjaž Bregar, vodja Službe za organiziranje dela mestnega sveta, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Župan je želel dati besedo predsedniku Sveta Četrtne skupnosti Golovec Alešu Dakiću, da predstavi 
mnenje četrtne skupnosti, vendar se je ta še pred začetkom točke opravičil zaradi nujnih obveznosti.  
 
Aleš Čerin, član Statutarno pravne komisije, je podal stališče komisije. 
 

I. 

O 7. členu predloga akta, h kateremu sta Svetniški klub SDS in Svetniški klub N.Si vložila amandma, 
so razpravljali svetniki: Miha Jazbinšek, mag. Anže Logar, Mirko Brnič Jager, Jernej Pavlin, Aleš 
Čerin, Mojca Kucler Dolinar, Maša Kociper, Mojca Škrinjar, Slavko Slak in mag. Tomaž Ogrin. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan in nato dal na glasovanje 
 
AMANDMA svetniških klubov SDS in N.Si: 
 
Prvi odstavek 7. člena se spremeni:  
»V 71. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:«  
Tretji odstavek se v celoti črta  
 
Župan je predlagal, da mestni svet amandmaja ne sprejme. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 
 
Svetnika Mirko Brnič Jager in Gregor Istenič sta zahtevala ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 27 svetnikov. 
  
Amandma ni bil sprejet. 
 

 
Nato je župan dal na glasovanje 

 
PREDLOG SKLEPA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: mag. Anže Logar, Marko Šiška, Uroš Minodraš, Jernej Pavlin, 
Mojca Škrinjar, Miha Jazbinšek, Mirko Brnič Jager in Aleš Čerin. 
 
Navzočnost se ni spremenila (36 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 6 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 32. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je župan ob 
21.01 uri sejo končal. 
 
 
 
Vodja 
Službe za organiziranje dela mestnega sveta 
Matjaž Bregar 
 

Župan 
Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

  
 
 


