
 

Številka: 90000-3/2019-4                                                                                             

Datum: 22. 1. 2019 

 

 

ZAPISNIK 

 

 

1. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 21. januarja 

2019. 

 

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): 

Bruna Antauer, Daniel Avdagič, Maruša Babnik, dr. Marta Bon, Grega Ciglar, Dejan Crnek, dr. 

Zvone Čadež, Aleš Čerin, mag. Katja Damij, Stanka Ferenčak Marin, Tjaša Ficko, Jožka Hegler, 

Urška Honzak, Igor Horvat, Jožef Horvat, Milan Jakopovič, Tone Kastelic, mag. Marko Koprivc, 

Iztok Kordiš, prof. Janez Koželj, Tomaž Kučič, dr. Dragan Matić, Ida Medved, Anže Miklavec, Uroš 

Minodraš, Emilija Mitrović Miloš, Dunja Piškur Kosmač, Tone Podobnik, Marjan Sedmak, Ksenija 

Sever, Gregor Slabe, Mojca Sojar, Janez Stariha, Danilo Šarić, Mojca Škrinjar, Francka Trobec, Nada 

Verbič, dr. Asta Vrečko, Martina Vuk, Ana Zagožen in Julka Žibert.  

 

Seje se niso udeležili svetniki: dr. Anže Logar, mag. Mojca Lozej, Maša Kociper in Jelka Žekar. 

 

Seja se je pričela ob 15.34 uri ob navzočnosti 35 svetnikov. 

 

Župan je svetnike obvestil, da bo imela Mestna občina Ljubljana v novem mandatu štiri 

podžupane, in sicer Dejana Crneka, Aleša Čerina, Tjašo Ficko in prof. Janeza Koželja. Dejan 

Crnek in Tjaša Ficko bosta funkcijo podžupana oziroma podžupanje opravljala poklicno. 

 

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 članici Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana Jožki Hegler. 

 

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

obrazložitev.  

 

PREDLOG UGOTOVITVENEGA SKLEPA O POTRDITVI MANDATA ČLANICI 

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 članici Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana Jožki HEGLER.  
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Mandat članice je vezan na mandat mestnega sveta. 

 

Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.  

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 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. Povedal je tudi, da se bo pri 24. predlogu Sklepa o 

predlogu za imenovanje predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda Cankarjev 

dom, kulturni in kongresni center, izločil iz glasovanja.  

 

Župan je predlagal, da mestni svet o vseh predlogih sklepov o imenovanju članov odborov in komisij 

razpravlja skupaj in o njih glasuje naenkrat. 

 

Svetnik Milan Jakopovič je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, naj mestni svet iz 

skupnega glasovanja o imenovanju odborov in komisij izvzame Odbor za zdravje in socialno varstvo 

in naj glasuje o vsakem predlaganem članu tega odbora posebej. 

 

Župan je dal na glasovanje 

 

POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Milana Jakopoviča: 

 

Mestni svet glasuje o imenovanju vseh komisij in odborov naenkrat, razen o imenovanju 

Odbora za zdravje in socialno varstvo, ko naj glasuje o vsakem članu tega odbora posebej. 

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

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

 

Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 

 

 

Župan je kljub napovedani skupni obravnavi predlogov sklepov o imenovanju odborov in komisij dal 

možnost, da mestni svet razpravlja in glasuje o vsakem predlogu sklepa posebej. 
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1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU STATUTARNO PRAVNE KOMISIJE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

- Marjan SEDMAK    predsednik 

- dr. Marta BON                članica 

- Aleš ČERIN  član 

- Urška HONZAK                 članica 

- Igor HORVAT              član 

 

                                                                II. 

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

Ljubljana.  

 

Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POBUDE OBČANOV 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

- Ksenija SEVER    predsednica 

- Jožka HEGLER    članica 

- mag. Marko KOPRIVC   član 

- Janez STARIHA    član 

- Danilo ŠARIĆ    član 

 

                                                               II. 

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

Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA MEDNARODNE ODNOSE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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I. 

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

 

₋ Martina VUK  predsednica 

₋ Daniel AVDAGIČ              član 

₋ Grega CIGLAR              član 

₋ Tjaša FICKO  članica 

₋ Anže MIKLAVEC              član 

₋ Mojca SOJAR  članica 

₋ Ana ZAGOŽEN              članica 

 

                                                                     II. 

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

občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA PRIZNANJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                     I. 

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

 

₋ Nada VERBIČ   predsednica 

₋ Dejan CRNEK   član 

₋ dr. Zvone ČADEŽ  član  

₋ mag. Mojca LOZEJ  članica 

₋ Mojca SOJAR   članica 

₋ Gregor SLABE  član 

₋ Danilo ŠARIĆ   član 

 

                                                                     II. 

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

Ljubljana.  

                                                                   

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA FINANCE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 
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                                                                     I. 

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

 

- mag. Mojca LOZEJ  predsednica 

- Jožka HEGLER   članica 

- Urška HONZAK   članica 

- Ingrid KOVŠCA PUŠENJAK članica 

- Tomaž KUČIČ   član 

- Ksenija SEVER   članica 

- Franc ZALAR   član 

 

                                                                     II. 

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

Ljubljana.       

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

                                         

6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA LOKALNO SAMOUPRAVO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                     I. 

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

 

- dr. Asta VREČKO   predsednica 

- Maruša BABNIK   članica 

- Stanka FERENČAK MARIN članica 

- Darinka KOVAČIČ  članica 

- Žiga OVEN   član  

- Tone PODOBNIK   član 

- Meta ŠKUFCA   članica 

 

                                                            II. 

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

občine Ljubljana.  

    

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA PREDŠOLSKO VZGOJO IN 

IZOBRAŽEVANJE  

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 

                                                                                  

I. 

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

 

- Francka TROBEC   predsednica 

- Bruna ANTAUER   članica 

- mag. Suzana ANTIĆ   članica 

- Maruša BABNIK   članica 

- Anton GROŠELJ   član 

- Urška HONZAK   članica 

- Irena HORVAT    članica 

- Iztok KORDIŠ    član 

- mag. Verica ŠENICA PAVLETIČ  članica 

- Nada VERBIČ    članica 

- Martina VUK    članica 

 

II. 

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

sveta Mestne občine Ljubljana.  

                                                                                                

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

8. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA ŠPORT 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

- dr. Marta BON   predsednica 

- Klemen AVBELJ   član 

- Bojan BUČAR   član 

- Dejan CRNEK   član 

- Anže MIKLAVEC               član 

- Gregor SLABE   član 

- Klemen ŽIBERT   član 

 

II. 

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

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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9. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA KULTURO IN RAZISKOVALNO 

DEJAVNOST 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

- dr. Dragan MATIĆ               predsednik 

- dr. Marta BON                članica 

- Uroš LOGAR    član 

- Emilija MITROVIĆ MILOŠ  članica 

- dr. Sonja NOVAK LUKANOVIĆ              članica 

- Robert WALTL    član 

- dr. Asta VREČKO                članica 

 

II. 

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

sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

10. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI, 

TURIZEM IN KMETIJSTVO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

- Uroš MINODRAŠ   predsednik 

- Daniel AVDAGIČ   član 

- Rok KLEINDIENST   član 

- mag. Marko KOPRIVC  član 

- Dunja PIŠKUR KOSMAČ  članica 

- Mina PIŠLJAR   članica 

- Jelka ŽEKAR    članica 

 

                                                                              II. 

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

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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11. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA GOSPODARSKE JAVNE 

SLUŽBE IN PROMET 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                     I. 

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

 

- Julka ŽIBERT   predsednica 

- Daniel AVDAGIČ   član 

- Grega CIGLAR   član 

- Anton COLARIČ   član 

- Emilija MITROVIĆ MILOŠ članica 

- Tone PODOBNIK   član 

- Igor PRODANOVIČ  član 

 

                                                                     II. 

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

sveta Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

12. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA UREJANJE PROSTORA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                I. 

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

 

- prof. Janez KOŽELJ  predsednik 

- Jožka HEGLER   članica 

- Igor HORVAT   član 

- mag. Blaž LOKAR   član 

- Janez STARIHA   član 

- dr. Asta VREČKO   članica 

- Jelka ŽEKAR   članica 

 

  II. 

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

Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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13. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA RAVNANJE Z 

NEPREMIČNINAMI 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

- Jelka ŽEKAR   predsednica 

- Tanja BIZJAN   članica 

- Matej JAVORNIK               član 

- mag. Mojca LOZEJ  članica 

- Mojca KUCLER DOLINAR članica 

- Ida MEDVED   članica 

- Francka TROBEC               članica 

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

                                                                      

14. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA STANOVANJSKO POLITIKO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

- Ana ZAGOŽEN   predsednica 

- Bruna ANTAUER   članica 

- Biserka AVSEC   članica 

- Danilo HOVNIK    član 

- Iztok KORDIŠ   član 

- Tone KASTELIC    član 

- Emilija MITROVIĆ MILOŠ članica 

 

II. 

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

občine Ljubljana.  

                                                                  

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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15. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA VARSTVO OKOLJA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

- Jožef HORVAT   predsednik 

- Đorđe BERAK   član 

- Grega CIGLAR   član 

- Dunja PIŠKUR KOSMAČ    članica 

- Danilo ŠARIĆ   član 

- Barbara VAJDA   članica 

- Matjaž VEDE   član 

 

II. 

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

Ljubljana.  

                                                                  

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

16. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA ZAŠČITO, REŠEVANJE IN 

CIVILNO OBRAMBO 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

- Tone PODOBNIK   predsednik 

- dr. Zvone ČADEŽ   član 

- Diana JUŽNIČ   članica 

- Tone KASTELIC   član 

- Anton KOLENC   član 

- Tomaž KUČIČ   član 

- mag. Janez TRČEK  član 

 

II. 

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

sveta Mestne občine Ljubljana.  

                                                                  

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 
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17. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU KOMISIJE ZA POIMENOVANJE NASELIJ IN 

ULIC 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

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

 

- Grega CIGLAR    predsednik 

- Maruša BABNIK    članica 

- Stanka FERENČAK MARIN  član 

- Karolina KORENČAN   članica 

- Haris MURATAGIĆ   član 

- Sašo STOJANOVIĆ LENČIČ  član 

- Mojca ŠKRINJAR                članica 

 

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 se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

18. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU ODBORA ZA ZDRAVJE IN SOCIALNO 

VARSTVO 

 

V skladu s sprejetim postopkovnim predlogom sklepa je župan dal na glasovanje vsakega 

predlaganega člana posebej. 

 

PREDLOG SKLEPA (1/11): 

 

I. 

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

 

- Mojca ŠKRINJAR   predsednica 

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 



 

12 

 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA (2/11): 

 

I. 

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

 

- Amir CRNOJEVIĆ   član 

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA (3/11): 

 

I. 

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

 

- Tomaž ČUČNIK    član 

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA (4/11): 

 

I. 

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

 

- Stanka FERENČAK MARIN  članica 

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

 

Razpravljal ni nihče. 
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Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA (5/11): 

 

I. 

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

 

- Milan JAKOPOVIČ   član 

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA (6/11): 

 

I. 

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

 

- Tone KASTELIC    član 

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA (7/11): 

 

I. 

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

 

- Peter MINODRAŠ   član 

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  
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Razpravljal ni nihče. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA (8/11): 

 

I. 

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

 

- Dunja PIŠKUR KOSMAČ  članica 

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA (9/11): 

 

I. 

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

 

- Lucija ŠIKOVEC UŠAJ   članica 

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

 

Razpravljali so svetniki: Grega Ciglar, mag. Marko Koprivc, dr. Asta Vrečko, Mojca Škrinjar, dr. 

Dragan Matić, Aleš Čerin in Julka Žibert. 

 

Svoje mnenje o obravnavanem predlogu je podal tudi župan in nato dal na glasovanje predlagani 

sklep. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

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

 

Sklep ni bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA (10/11): 

 

I. 

V Odbor za zdravje in socialno varstvo se   i m e n u j e: 
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- Sonja  ŠTRAMEC - NEMEC  članica 

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Svetnica Ksenija Sever je zahtevala ponovitev glasovanja. 

 

Župan je dal predlog sklepa ponovno na glasovanje. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 38 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

PREDLOG SKLEPA (11/11): 

 

I. 

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

 

- Julka ŽIBERT    članica 

 

II. 

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

Mestne občine Ljubljana.  

 

Razpravljal ni nihče. 

 

Navzočnost se ni spremenila (40 svetnikov). 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

19. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 

PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET OSNOVNE ŠOLE KETTEJA 

IN MURNA 

  

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

I. 

Dr. Mitji BLAGANJETU  preneha mandat člana Sveta Osnovne šole Ketteja in Murna. 

  

II. 

V  Svet Osnovne šole Ketteja in Murna se za predstavnico Mestne občine Ljubljana   

i m e n u j e : 
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Marija NENADIĆ. 

 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  

 

Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

20. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET GIMNAZIJE ŠENTVID 

  

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

                                                                         I. 

V Svet Gimnazije Šentvid  s e   i m e n u j e : 

 

Ana ZAGOŽEN. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

21. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

                                               

                                                                         I. 

V Svet Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana  s e    i m e n u j e : 

 

Maruša BABNIK. 

 

                                                                         II. 

Mandat imenovane traja štiri leta. 

 

Navzočnost se ni spremenila (39 svetnikov). 

Za je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

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

LJUBLJANA V SVET ZAVODA MLADINSKI DOM JARŠE 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

I. 

V  Svet zavoda Mladinski dom Jarše   s e   i m e n u j e : 

 

Katarina GORENC. 

 

II. 

Mandat imenovane traja štiri leta.  

                                               

Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 

Za je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

23. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA V SVET LOKALNIH SKUPNOSTI CENTRA ZA SOCIALNO DELO 

LJUBLJANA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

                                                                      I. 

V  Svet lokalnih skupnosti Centra za socialno delo Ljubljana se za predstavnika Mestne občine 

Ljubljana   i m e n u j e : 

 

Aljoša GADŽIJEV. 

 

                                                                      II. 

Mandat imenovanega traja štiri leta. 

                                               

Navzočnost se ni spremenila (32 svetnikov). 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

                                                                          

 

24. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGU ZA IMENOVANJE PREDSTAVNIKA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA CANKARJEV DOM, KULTURNI IN 

KONGRESNI CENTER 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestna občina Ljubljana  p r e d l a g a, da se v Svet javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni 

in kongresni center   i m e n u j e : 
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Aleš ČERIN. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 

Za je glasovalo 40 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 

 

Sklep je bil sprejet. 

 

 

25. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJA OSNOVNE ŠOLE 

KETTEJA IN MURNA 

 

Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 

 

PREDLOG SKLEPA: 

 

Saši KOŽUHU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Ketteja in 

Murna. 

 

Navzočnost je priglasilo 38 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.  

 

Polona Zupan Klopčič iz Službe za organiziranje dela mestnega sveta je podala uvodno obrazložitev.  

 

Župan je pojasnil, da bo mestni svet v skladu s petim odstavkom 50. člena poslovnika mestnega sveta 

odločal o tej zadevi brez obravnave na pristojnem delovnem telesu, ker pristojno delovno telo pred 

sejo še ni bilo imenovano in ni moglo obravnavati predloga Sklepa o financiranju političnih strank. 

 

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 40 svetnikov. 

Za je glasovalo 41 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 16.19 uri sejo končal.  

 

 

Vodja 

Službe za organiziranje dela mestnega sveta 

Matjaž Bregar 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 




