
 

 

 

Številka: 90000-2/2023-5                                                                                                   PREDLOG 

Datum:  26. 1. 2023 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 23. januarja 2023. 

 

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): 

Maruša Babnik, Ludvik Bagari, Petra Blajhribar Kubo, dr. Marta Bon, dr. Tina Bregant, Dejan Crnek, 

Aleš Čerin, mag. Katja Damij, dr. Jasminka Dedić, Jasmin Feratović, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, 

Anton Grošelj, Urška Honzak, Igor Horvat, Jožef Horvat, Ištvan Išt Huzjan, mag. Marko Koprivc, Iztok 

Kordiš, Boštjan Koritnik, Darinka Kovačič, prof. Janez Koželj, Gašper Kromar, dr. Dunja Labović 

Begović, mag. Samo Logar, mag. Mojca Lozej, dr. Marko Maver, Dunja Piškur Kosmač, Ksenija Pišljar, 

Tone Podobnik, Aleš Primc, Marjan Sedmak, Ksenija Sever, Ganimet Shala, Mojca Sojar, Danilo Šarić, 

Vesna Ugrinovski, Matjaž Vede, Nada Verbič, Arne Jakob Zakrajšek, Jelka Žekar, Julka Žibert, Kostja 

Židan in Rok Žnidaršič.  

 

Seje se ni udeležila svetnica Francka Trobec. 

  

Seja se je pričela ob 15.36 uri ob navzočnosti 42 svetnikov. 

 

Pred nadaljevanjem seje je župan mestni svet obvestil, da bo imela Mestna občina Ljubljana v novem 

mandatu šest podžupanov, in sicer Dejana Crneka, Aleša Čerina, Tjašo Ficko, prof. Janeza Koželja, 

Boštjana Koritnika in mag. Sama Logarja.Dejan Crnek in Tjaša Ficko bosta funkcijo podžupana oziroma 

podžupanje opravljala poklicno. 

 

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 Danilu Šariću. 

 

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 
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PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA: 

 

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

Ljubljana Danilu ŠARIĆU.  

 

Mandat člana je vezan na mandat mestnega sveta. 

 

Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.  

 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 42 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Svetniki so prejeli sklic 1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z naslednjim dnevnim 

redom: 

 

1. Kadrovske zadeve 

2. Predlog Sklepa o financiranju političnih strank 

3. Ukrepi za zagotovitev izbranega osebnega oz. družinskega zdravnika za vse prebivalce 

Ljubljane v bližini kraja bivanja 

 

 

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

Ljubljana ni ne razpravljal in ne glasoval. 

 

 

Svetnik Aleš Primc je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da je problematična 3. točka 

dnevnega reda, ker je bilo v zahtevi za sklic izredne seje 13 točk, in naj ima ta seja teh 13 točk dnevnega 

reda. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika in ga ni podprl. 
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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 predlagal, da mestni svet o vseh predlogih sklepov o imenovanju članov odborov in komisij 

razpravlja skupaj in o njih glasuje naenkrat. 

 

Svetnik Igor Horvat je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj se o odborih in komisijah glasuje 

posamično. 

 

Župan je povedal, da predloga ne podpira, in nato dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Igorja Horvata: 

 

Na postopkovni predlog svetnika Igorja Horvata se o vsakem odboru in komisiji glasuje posamezno. 
 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

 

O vseh predlogih sklepov o imenovanju članov odborov in komisij mestnega sveta so razpravljali svetniki 

Urška Honzak, Jožef Horvat, dr. Tina Bregant in Aleš Primc ter župan. 

 

Po končani razpravi je župan dal na glasovanje: 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

1) 

I. 

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

 

- Marjan SEDMAK    predsednik 

- dr. Marta BON    članica 

- dr. Jasminka DEDIĆ članica 

- Igor HORVAT  član 

- dr. Marko MAVER    član 

 

                                                                II. 

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

Ljubljana.  

 

 

2) 

I. 

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

 

- Kostja ŽIDAN   predsednik 

- Jasmin FERATOVIĆ  član 

- Ištvan Išt HUZJAN  član 
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- Dunja PIŠKUR KOSMAČ  članica 

- Danilo ŠARIĆ   član 

 

                                                               II. 

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

Ljubljana.  

 

 

3) 

I. 

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

 

₋ Petra BLAJHRIBAR KUBO predsednica 

₋ dr. Tina BREGANT  članica 

₋ mag. Katja DAMIJ  članica 

₋ dr. Jasminka DEDIĆ  članica 

₋ Tjaša FICKO   članica 

₋ Boštjan KORITNIK  član 

₋ Ganimet SHALA   članica 

 

                                                                     II. 

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

Ljubljana.  

 

 

4) 

                                                                     I. 

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

 

₋ Nada VERBIČ   predsednica 

₋ Ludvik BAGARI  član 

₋ Dejan CRNEK   član 

₋ mag. Mojca LOZEJ  članica 

₋ Ksenija SEVER  članica  

₋ Mojca SOJAR   članica 

₋ Danilo ŠARIĆ   član 

 

                                                                     II. 

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

                                                                   

 

5) 

                                                                     I. 

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

 

- mag. Mojca LOZEJ predsednica 

- Urška HONZAK  članica 

- Tomaž KUČIČ  član 

- mag. Samo LOGAR član 

- Ksenija SEVER  članica 

- Francka TROBEC  članica 
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-    Jelka ŽEKAR  članica 

 

                                                                     II. 

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

 

 

6) 

                                                                     I. 

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

 

- Darinka KOVAČIČ  predsednica 

- Dejan CRNEK   član  

- Stanka FERENČAK MARIN članica 

- Zoran NIKOLOVSKI  član 

- Jure PFEIFER   član 

- Tone PODOBNIK   član 

- Aleš PRIMC   član 

 

                                                                      II. 

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

Ljubljana.  

    

 

7)                                                                                   

I. 

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

 

- Ksenija PIŠLJAR   predsednica 

- mag. Suzana ANTIĆ               članica 

- Maruša BABNIK   članica 

- Urška HONZAK   članica 

- Iztok KORDIŠ                član 

- Boštjan KORITNIK               član 

- Nina PETRIĆ                 članica 

- Aleš PRIMC    član 

- mag. Verica ŠENICA PAVLETIČ  članica 

- Francka TROBEC    članica 

- Martina VUK    članica  

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

                                                                                                

 

8) 

I. 

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

 

- dr. Marta BON  predsednica 

- Bojan BUČAR  član 

- Anton KASTELIC  član 

- mag. Samo LOGAR član 
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- Peter MAJERLE  član 

- Ksenija PIŠLJAR  članica 

- Kostja ŽIDAN  član 

 

II. 

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

 

 

9) 

I. 

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

 

- Ludvik BAGARI    predsednik 

- Jasmin FERATOVIĆ   član 

- Ištvan Išt HUZJAN   član 

- Nataša MENART    članica 

- Ksenija SEVER    članica 

- Robert WALTL    član 

- Rok ŽNIDARŠIČ    član 

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

 

 

10) 

I. 

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

 

- dr. Dunja LABOVIĆ BEGOVIĆ  predsednica 

- dr. Tina BREGANT   članica 

- Stanka FERENČAK MARIN  članica 

- Anton KASTELIC                član 

- Igor MUŽEVIČ    član 

- Dunja PIŠKUR KOSMAČ               članica 

- Ivan POKORN    član 

- Tomaž ŠPINDLER   član 

- Vesna UGRINOVSKI   članica 

- Arne Jakob ZAKRAJŠEK               član 

- Julka ŽIBERT    članica 

 

II. 

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

občine Ljubljana.  

 

 

11) 

I. 

V Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo se  

i m e n u j e j o : 

 

- Jelka ŽEKAR    predsednica 
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- Daniel AVDAGIČ   član 

- Anže BERTALANIČ   član 

- Petra BLAJHRIBAR KUBO  članica 

- Rok BULC    član 

- Anton GROŠELJ   član 

- Mojca SOJAR    članica 

 

                                                                                II. 

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

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

 

12) 

                                                                     I. 

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

 

- Vesna UGRINOVSKI  predsednica 

- Klemen BABNIK   član 

- Tone PODOBNIK   član 

- Igor PRODANOVIĆ  član 

- Ganimet SHALA   članica 

- Julka ŽIBERT   članica 

- Rok ŽNIDARŠIČ   član 

 

                                                                     II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

 

 

13) 

                                                                I. 

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

 

- prof. Janez KOŽELJ  predsednik 

- Polona FILIPIČ GORENŠEK članica 

- Igor HORVAT   član 

- Martin KONTE   član 

- Tanja VRZIĆ   članica 

- Rok ŽNIDARŠIČ   član 

- Jelka ŽEKAR   članica 

 

                                                                II. 

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

Ljubljana.  

 

 

14) 

I. 

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

 

- Jelka ŽEKAR  predsednica 

- Dejan BAJUK  član 
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- Irena HORVAT  članica 

- Ištvan Išt HUZJAN član 

- mag. Mojca LOZEJ članica 

- Luka Peter MEDVED član 

- Francka TROBEC  članica 

 

II. 

Mandat članov Odbora za ravnanje z nepremičninami je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana.  

 

                                                                      

15) 

I. 

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

 

- mag. Marko KOPRIVC  predsednik 

- Bruna ANTAUER   članica 

- Jožef HORVAT   član 

- Danilo HOVNIK   član 

- Iztok KORDIŠ   član 

- Darinka KOVAČIČ  članica 

- Emilija MITROVIĆ MILOŠ član 

 

II. 

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

Ljubljana.  

                                                                  

 

16) 

I. 

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

 

- dr. Marko MAVER  predsednik 

- dr. Jasminka DEDIĆ  članica 

- Dejan DJURIŠIĆ   član 

- Jožef HORVAT   član 

- Boštjan KORITNIK  član 

- Dunja PIŠKUR KOSMAČ    članica 

- Matjaž VEDE   član 

 

II. 

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

Ljubljana.  

                                                                  

 

17) 

I. 

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

 

- Tone PODOBNIK  predsednik 

- Ludvik BAGARI  član 

- dr. Tina BREGANT članica 
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- Boštjan GRADIŠAR član 

- Anton GROŠELJ  član 

- Tomaž KUČIČ  član 

- Boris MAKOTER  član 

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

                                                                                                                             

 

18) 

I. 

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

 

- Stanka FERENČAK MARIN predsednca 

- Maruša BABNIK   članica 

- Grega CIGLAR   član 

- Ksenija PIŠLJAR    članica 

- Mojca SOJAR   članica 

- Sašo STOJANOVIĆ  član 

- Arne Jakob ZAKRAJŠEK  član 

 

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. 

                                                                  

Navzočnost je priglasilo 42 svetnikov. 

Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

19. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA MOJCA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

Jovi VIDMAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Mojca.  

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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20. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE DR. VITA 

KRAIGHERJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

Mag. Tanji ROZMAN in Sabini JUHART se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 

Osnovne šole dr. Vita Kraigherja. 

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 42 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

21. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO SREDNJE 

VZGOJITELJSKE ŠOLE, GIMNAZIJE IN UMETNIŠKE GIMNAZIJE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

Petri VIGNJEVIČ KOVJANIĆ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje 

vzgojiteljske šole, gimnazije in umetniške gimnazije Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (42 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 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.  

 

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

 

Ker pristojno delovno telo pred sejo še ni bilo imenovano in ni moglo obravnavati predloga Sklepa o 

financiranju političnih strank, je mestni svet v skladu s petim odstavkom 50. člena poslovnika mestnega 

sveta odločal o tej zadevi brez obravnave na pristojnem delovnem telesu. 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o financiranju političnih strank. 
 

Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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AD 3. 

 

UKREPI ZA ZAGOTOVITEV IZBRANEGA OSEBNEGA OZ. DRUŽINSKEGA 

ZDRAVNIKA ZA VSE PREBIVALCE LJUBLJANE V BLIŽINI KRAJA BIVANJA 

 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli odgovor MOL na predloge 

sklepov. 

 

Svetnica dr. Tina Bregant, prvopodpisana iz zahteve za sklic izredne seje, je podala uvodno obrazložitev. 

 

Ker pristojno delovno telo pred sejo še ni bilo imenovano in ni moglo obravnavati predlaganega gradiva, 

je mestni svet v skladu s petim odstavkom 50. člena poslovnika mestnega sveta odločal o tej zadevi brez 

obravnave na pristojnem delovnem telesu. 

 

Razpravljali so svetnici Dunja Piškur Kosmač in dr. Dunja Labović Begović ter župan. 

 

Med razpravo svetnice Dunje Piškur Kosmač je bila zaradi nepovabljenega gosta seja prekinjena za 10 

minut. 

 

Svetnik Boštjan Koritnik je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se razreši mestnega svetnika 

Matjaža Vedeta kot člana sveta zavoda Zdravstveni dom Ljubljana, ker je najprej podprl vodstvo 

Zdravstvenega doma Ljubljana in direktorico kot glavno in odgovorno, nato pa par dni pozneje podpisal 

predlog za njeno razrešitev. 

 

Župan je dodal svoj predlog, da se Matjaža Vedeta ne razrešuje na tej seji, ampak, da se posreduje ta 

predlog Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja.  

 

Nato je župan dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Boštjana Koritnika: 

 

Na postopkovni predlog svetnika Boštjana Koritnika se Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 

imenovanja poda predlog za razpravo o razrešitvi mestnega svetnika Matjaža Vedeta kot člana 

Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana, saj je na seji sveta zavoda vodstvo in njegovo 

direktorico najprej podprl, nato pa čez nekaj dni to podporo s podpisom za njeno razrešitev 

umaknil. 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

Svetnik Jožef Horvat je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj župan najprej opravi razpravo 

do konca in se potem upošteva postopkovni predlog svetnika Boštjana Koritnika. 

 

Župan je podal pojasnilo v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Jožefa Horvata. 

 

 

Nato je svetnik mag. Samo Logar podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se glede na razpravo 

le-ta zaključi v skladu s 106. členom poslovnika mestnega sveta. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika mag. Sama Logarja: 

 

Na postopkovni predlog svetnika mag. Sama Logarja se točka glede na dano razpravo v skladu s 

106. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana zaključi. 
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Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

  

 

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

16.59 uri sejo končal. 

 

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 


