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Številka: 03200-13/2014-7 

Datum: 10. 12. 2014  

 

 

ZAPISNIK 

 

 

1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 10. novembra 

2014. 

 

Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne hiše, Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 

Ljubljana. 

 

Sejo je vodil župan Mestne občine Ljubljana Zoran Janković. 

 

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

Bojan Albreht, dr. Marta Bon, mag. Nejc Brezovar, Mirko Brnič Jager, Anton Colarič, Dejan Crnek, 

Aleš Čerin, Stanislava Marija Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Marija Horvat, Matej Javornik, Anton 

Kastelic, Mojca Kavtičnik Ocvirk, Iztok Kordiš, prof. Janez Koželj, Anton Kranjc, Mojca Kucler 

Dolinar, Tomaž Kučič, Irena Kuntarič Hribar, mag. Anže Logar, dr. Dragan Matić, Emilija Mitrović, 

Janez Moškrič, Jernej Pavlin, Simona Pirnat Skeledžija, prim. Marija Dunja Piškur Kosmač, Anton 

Podobnik, Nevzet Porić, Marjan Sedmak, Ksenija Sever, dr. Zvezdana Snoj, Mojca Sojar, Denis 

Striković, Nataša Sukič, Danilo Šarić, Mojca Škrinjar, Nada Verbič, Janez Žagar, Jelka Žekar, 

Julijana Žibert in Ana Žličar.     

 

Seje se niso udeležili svetniki: Bruna Antauer, prof. dr. Gregor Tomc, Francka Trobec in Maja 

Urbanc. 

 

Seja se je pričela ob 15.34 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 

 

Župan je povedal, 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 članu Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Bojanu Albrehtu. 

 

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

obrazložitev.  

 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O POTRDITVI MANDATA ČLANU 

MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

 

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

Ljubljana Bojanu ALBREHTU.  

 

Mandat člana je vezan na mandat mestnega sveta. 
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Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.  

 

Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

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

sicer 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 ne razpravljal in ne glasoval. 

 

 

AD 1. 

 

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 k predlogom sklepov komisije. 

 

Župan je v skladu s 63. členom poslovnika mestnega sveta predlagal, da glede na to, da so bili 

predlogi sklepov mestnemu svetu na seji Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

usklajeni in z visoko podporo sprejeti, o vseh predlogih sklepov o imenovanju članov odborov in 

komisij mestni svet razpravlja in glasuje naenkrat. 

 

Svetnik Mirko Brnič Jager je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se glasuje o vsakem 

predlogu sklepa posebej ter da se predlog o imenovanju članov Odbora za gospodarjenje z 

nepremičninami izloči iz glasovanja. 

 

Svetnik mag. Anže Logar je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se predlog o 

imenovanju članov Odbora za gospodarjenje z nepremičninami izloči iz glasovanja. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnikov Mirka Brnič Jagra in mag. Anžeta Logarja: 

 

Predlog o imenovanju članov Odbora za gospodarjenje z nepremičninami se izloči iz 

glasovanja. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 

 

 

Nato je župan dal na glasovanje svoj 
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POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana o vseh predlogih sklepov Komisije za mandatna 

vprašanja, volitve in imenovanja o imenovanju članov odborov in komisij mestnega sveta 

razpravlja in glasuje naenkrat. 

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 11 svetnikov. 

 

Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 

 

 

O vseh predlogih sklepov skupaj so razpravljali svetniki Mirko Brnič Jager, Aleš Čerin, mag. Nejc 

Brezovar, Mojca Kucler Dolinar, Mojca Škrinjar, mag. Anže Logar, Jernej Pavlin, Nataša Sukič, 

Janez Moškrič in Denis Striković ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA (SKLEPI KMVVI ŠT. 1-18): 

 

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

 

- mag. Nejc BREZOVAR predsednik 

- dr. Marta BON    članica 

- Aleš ČERIN  član 

- mag. Anže LOGAR član 

- Marjan SEDMAK             član 

                                                                 

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

Ljubljana.  

 

 

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

 

- Ksenija SEVER               predsednica 

- Emilija MITROVIĆ              članica 

- Anton KASTELIC              član 

- Simona PIRNAT SKELEDŽIJA             članica 

- Dunja PIŠKUR KOSMAČ             članica 

 

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

Ljubljana.  

 

 

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

 

- Anton COLARIČ  predsednik 

- dr. Marta BON  članica 

- Tjaša FICKO  članica 

- dr. Dragan MATIĆ član      

- Marjan SEDMAK  član 

- Maja URBANC  članica 

- Denis STRIKOVIĆ član 
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Mandat članov Komisije za mednarodne odnose je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana.  

  

 

 

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

 

- Nada VERBIČ    predsednica 

- Dejan CRNEK    član  

- Anton KASTELIC                  član  

- Mojca KAVTIČNIK OCVIRK  članica 

- Ksenija SEVER    članica 

- dr. Zvezdana SNOJ                       članica 

- Danilo ŠARIĆ                član 

                                                                      

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

Ljubljana.  

  

 

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

 

- Mojca KAVTIČNIK OCVIRK predsednica 

- Bojan ALBREHT   član 

- Marija HORVAT   članica 

- Matej JAVORNIK              član 

- Tomaž KUČIČ   član 

- Jernej PAVLIN   član 

- Franc ZALAR   član 

 

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

Ljubljana.  

 

 

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

 

- Denis STRIKOVIĆ   predsednik 

- Stanka FERENČAK MARIN članica 

- Aleš KARDELJ   član 

- Janez MOŠKRIČ   član 

- Tone PODOBNIK   član 

- Žiga OVEN               član  

- Vesna UGRINOVSKI  članica 

                                                                      

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

občine Ljubljana.  

  

 

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

 

- Francka TROBEC  predsednica 

- Bruna ANTAUER  članica 

- Veronika BARTOLJ  članica 

- Diana JUŽNIČ              članica 

- Marko KOPRIVC  član 

- Iztok KORDIŠ  član 
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- Emilija MITROVIĆ  članica 

- Verica ŠENICA PAVLETIČ članica 

- Eva STRMLJAN KRESLIN članica 

- Mojca ŠKRINJAR  članica 

- Nada VERBIČ  članica 

                                                                      

Mandat članov Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje je vezan na mandat Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana.  

  

 

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

 

- dr. Marta BON   predsednica 

- Klemen AVBELJ   član 

- Dejan CRNEK   član 

- Smiljan MEKICAR              član 

- Jernej PAVLIN   član 

- Francka TROBEC              članica 

- Klemen ŽIBERT   član 

 

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

 

 

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

 

- dr. Dragan MATIĆ  predsednik 

- Nevzet PORIĆ   član 

- Miriam STANONIK  članica 

- Uroš STIBILJ   član 

- Denis STRIKOVIĆ  član 

- dr. Gregor TOMC               član 

- Robert WALTL   član 

 

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

sveta Mestne občine Ljubljana.  

  

 

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

 

- Mojca ŠKRINJAR            predsednica 

- doc. dr. Mateja BULC            članica 

- Omar HANUNA             član 

- Alenka LOVIŠČEK STOJANOVIČ      članica 

- Borut MIKLAVČIČ            član 

- mag. Peter POŽUN            član 

- Dunja PIŠKUR KOSMAČ           članica 

- Nataša SUKIČ             članica 

- dr. Zvezdana SNOJ                     članica 

- Danilo ŠARIĆ             član 

- Julka ŽIBERT             članica 

 

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

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

 

- Mojca SOJAR   predsednica 

- Bojan ALBREHT   član 

- Simona PIRNAT SKELEDŽIJA članica 

- Boris TOMAŠIČ   član 

- Maja URBANC   članica 

- Barbara VAJDA   članica 

- Jelka ŽEKAR   članica 

 

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

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

 

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

 

- Julka ŽIBERT    predsednica 

- Anton KRANJC    član 

- Tomaž KUČIČ    član 

- Emilija MITROVIĆ               članica 

- Tone PODOBNIK    član 

- Igor PRODANOVIČ   član 

- Janez ŽAGAR       član 

 

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

sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

 

 

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

 

- prof. Janez KOŽELJ   predsednik 

- Mirko BRNIČ JAGER   član 

- mag. Nives CESAR   članica 

- Irena KUNTARIČ HRIBAR  članica 

- mag. Blaž LOKAR   član 

- mag. Nataša BRATINA JURKOVIČ članica 

- Ana ŽLIČAR    članica 

 

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

Mestne občine Ljubljana.  

 

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

 

- Jelka ŽEKAR   predsednica 

- Mojca KAVTIČNIK OCVIRK članica 

- Mojca KUCLER DOLINAR članica 

- Matija LESAR   član 

- mag. Alja MARKOVIČ ČAS članica 

- Vida MLAKAR   članica 

- Francka TROBEC  članica 
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Mandat članov Odbora za gospodarjenje z nepremičninami je vezan na mandat Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana.  

  

 

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

 

- Anton KASTELIC  predsednik 

- Bruna ANTAUER   članica 

- Martina KAJZER   članica 

- Iztok KORDIŠ   član 

- Irena KUNTARIČ HRIBAR članica 

- Emilija MITROVIĆ  članica 

- Nataša SAX   članica 

 

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

občine Ljubljana.  

 

  

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

 

- Mirko BRNIČ JAGER   predsednik 

- Jože HORVAT    član 

- Janez JESENOVEC               član 

- Anton KRANJC    član 

- Milan OROŽEN ADAMIČ  član 

- Dunja PIŠKUR KOSMAČ     članica 

- Nada VERBIČ    članica 

 

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

Ljubljana.  

 

                                               

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

 

- Tone PODOBNIK   predsednik 

- mag. Nejc BREZOVAR  član 

- dr. Zvone ČADEŽ   član 

- Uroš KOROŠEC   član 

- Tomaž KUČIČ   član 

- Robert OKORN   član 

- Danilo ŠARIĆ   član 

 

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

sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

                                               

V Komisijo za poimenovanje naselij in ulic  se   i m e n u j e j o : 

 

- Janez MOŠKRIČ    predsednik 

- Tomaž ČUČNIK    član 

- Stanka FERENČAK MARIN  član 

- Nevzet PORIĆ    član 

- Marjan VIRANT    član 

- Janez ŽAGAR                član 

- Ana ŽLIČAR                članica 
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                                                                        II. 

 

Mandat članov Komisije za poimenovanje naselij in ulic  je vezan na mandat Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana.  

 

III. 

Naloga komisije je obravnava oziroma priprava predlogov za poimenovanje naselij in ulic  na 

območju Mestne občine Ljubljana. 

 

IV. 

Ta sklep začne veljati z dnem, ko ga sprejeme Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 

 

Obrazložitev glasu so podali svetniki: Mirko Brnič Jager, mag. Anže Logar, Mojca Škrinjar, Jernej 

Pavlin in Ksenija Sever.  

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 

 

Svetnik Denis Striković je zahteval ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Svetnica Nataša Sukič je povedala, da glasovalna naprava na njenem mestu ne deluje, in predlagala 

ponovitev glasovanja. 

 

Župan je nato odredil glasovanje z dvigovanjem kartonov. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

19. PREDLOG MNENJA K IMENOVANJU DIREKTORJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV 

LJUBLJANA - BEŽIGRAD 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

Janezu DOLŠAKU se da pozitivno mnenje k imenovanju direktorja Doma starejših občanov 

Ljubljana - Bežigrad. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

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

 

Sklep je bil sprejet. 
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20. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO CENTRA ZA SOCIALNO 

DELO LJUBLJANA ŠIŠKA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

Alenki LOVIŠČEK STOJANOVIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Centra 

za socialno delo Ljubljana Šiška.  

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

21. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA DIREKTORICO CENTRA ZA SOCIALNO 

DELO LJUBLJANA VIČ RUDNIK 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

Tanji SKORNŠEK PLEŠ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Centra za 

socialno delo Ljubljana Vič Rudnik.  

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 35 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

22. PREDLOG SKLEPA O RAZREŠITVI DIREKTORICE JAVNEGA ZAVODA 

SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

 

Razpravljala je svetnica Mojca Škrinjar. 

 

Odgovor na vprašanje iz razprave svetnice je podal župan in nato dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

I. 

Uršula CETINSKI se razreši s funkcije direktorice javnega zavoda Slovensko mladinsko 

gledališče Ljubljana. 

 

 II. 

Imenovana se razreši z dnem 11. 11. 2014. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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23. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU VRŠILCA DOLŽNOSTI DIREKTORJA 

JAVNEGA ZAVODA SLOVENSKO MLADINSKO GLEDALIŠČE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

I. 

Za vršilca dolžnosti direktorja javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana s e    

i m e n u j e : 

 

Tibor MIHELIČ SYED. 

 

II. 

Mandat vršilca dolžnosti direktorja traja do imenovanja direktorja javnega zavoda, vendar 

najdlje za eno leto. 

 

Navzočnost se ni spremenila (41 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 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.  

 

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

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

mestnega sveta 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 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

  

 

Matjaž Bregar, vodja Službe za organiziranje dela mestnega sveta, je podal uvodno obrazložitev. 

 

Razpravljala sta svetnika Denis Striković in Mirko Brnič Jager. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o financiranju političnih 

strank. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 33 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 

župan ob 17.18 uri sejo končal.  

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 


