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ZAPISNIK 
 
 
26. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 16. januarja 
2006. 

 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 
1, Ljubljana. 
 
Sejo je vodil podžupan Miloš PAVLICA. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja 
ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Miha 
KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Marinka LEVIČAR Boris MAKOTER, Barbara 
MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, 
Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Dunja PIŠKUR 
KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, 
Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, 
Janez VRBOŠEK in Janez ŽAGAR. 
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Boštjan CIZELJ, Damijan DOLINAR, Roman JAKIČ, 
Aleš KARDELJ, Samo KUŠČER, Zvone PENKO, Cvetka SELŠEK – opr., mag. Janez 
SODRŽNIK,  Peter SUŠNIK, Marjeta VESEL VALENTINČIČ in dr. Jože ZAGOŽEN. 
 
Seja se je pričela ob 20.27 uri ob navzočnosti 25 svetnikov. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 26. seje Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana.  
 
Podžupan je dal v obravnavo naslednji PREDLOG DNEVNEGA REDA: 
 
1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
2. Kadrovske zadeve 
3. Predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju 

državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega gospodarstva 



4. Predlog Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 
Šiška (osrednji del) 

5. Osnutek Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole 
Dragomelj 

6. Predlog Sklepa o soglasju k povečanemu obsegu sredstev za delovno uspešnost 
zaposlenih v javnih zavodih s področja kulture 

7. Predlog Sklepa o določitvi višine dela plače za delovno uspešnost direktorjev javnih 
zavodov s področja kulture  

8. Predlog Sklepa o soglasju k priznanju enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje 
direktorjev javnih zavodov s področja kulture 

 
 
Ker ni nihče razpravljal, je podžupan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 26. seje mestnega 
sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani dnevni red je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
 

AD 1. 
 

VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN 
POBUDE 

 
Pisno vprašanje z zahtevo za ustno predstavitev so skladno z 98. členom Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana poslali svetniki  Janez ŽAGAR, Dominik Sava ČERNJAK, 
Aleš KARDELJ in Roman JAKIČ. 
 
 
1. 
Dominik Sava ČERNJAK 
Vprašanje v zvezi  z  dosegljivostjo voznih redov za možnost prevoza invalidov na električnih 
vozičkih z že kupljenimi namensko prilagojenimi avtobusi z vozniki, ki znajo uporabljati 
dvižno ploščad. 
Svetnik je odgovor na svoje vprašanje že prejel v pisni obliki, zato je odstopil od zahteve 
za ustno predstavitev odgovora. 
 
2. 
Janez ŽAGAR 
Vprašanje v zvezi s prodajo veterinarske klinike. 
Svetnik je svoje vprašanje umaknil, ker je županja postopek prodaje Veterinarske 
klinike ustavila. 
 
 



3. 
Aleš KARDELJ 
Vprašanje v zvezi s sodelovanjem Mestne občine Ljubljana z Društvom  zdomcev. 
Svetnik ni bil prisoten pri tej točki, zato ni postavil ustnega vprašanja in tudi ni  prejel  
ustnega  odgovora. 
 
4. 
Roman JAKIČ 
Vprašanje v zvezi s tožbami podjetja GIPOSS za neizročena zemljišča. 
Svetnik ni bil prisoten pri tej točki, zato ni postavil ustnega vprašanja in tudi ni  prejel  
ustnega  odgovora. 
 
 
Svetniki so do in na 26. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana pisno postavili 
naslednja vprašanja in pobude: 
 
1. 
Dominik Sava ČERNJAK 
1. 1. 
Vprašanje v zvezi z Odlokom o avto taksi prevozih Mestne občine Ljubljana glede 
podaljšanja roka za prehod na enotno barvo taksi vozil. 
 
2. 
Miha KOPRIVŠEK 
2. 1. 
Vprašanje v zvezi z rezervacijami prodajnih mest na odprtem delu Ljubljanske tržnice. 
 
3. 
Dimitrij KOVAČIČ 
3. 1. 
Vprašanje v zvezi z možnostjo reševanja hudih stanovanjskih težav družine Perko. 
 
4.  
Janko MÖDERNDORFER 
4. 1. 
Pobuda županji, da se takoj ustavi vse postopke zaposlovanja v Mestni upravi Mestne občine 
Ljubljana. 
 
 
Svetniki  so prejeli pisne odgovore na naslednja vprašanja: 
- dopolnjen odgovor na vprašanje Sama KUŠČERJA v zvezi z ločenim zbiranjem 

odpadkov, 
- odgovor na vprašanje dr. Draga ČEPARJA v zvezi s pobudo o gostovanju Slovenskega 

stalnega  gledališča iz Trsta v vrtcih in šolah, 
- odgovor na vprašanje Dominika Save ČERNJAKA v zvezi z dosegljivostjo voznih redov 

za možnost prevoza invalidov na električnih vozičkih z že kupljenimi namensko 
prilagojenimi avtobusi z vozniki, ki znajo uporabljati dvižno ploščad, 

- odgovor na vprašanje Dimitrija KOVAČIČA  v zvezi z možnostjo reševanja hudih 
stanovanjskih težav družine Perko, 



- odgovor na pobudo  Janka MÖDERNDORFERJA v zvezi z ustanovitvijo  nove Službe za 
investicije znotraj Oddelka za izobraževanje in šport, 

- odgovor na vprašanje Janeza ŽAGARJA v zvezi z vzdrževanjem ceste skozi Slape, 
- odgovor na vprašanje Mihe KOPRIVŠKA v zvezi z ureditvijo Knafljevega prehoda. 

 
 

AD 2. 
 

KADROVSKE ZADEVE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Slavko SLAK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, je podal 
uvodno obrazložitev k predlogom sklepov komisije. 
 

 
1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSEDNIKA NADZORNEGA 
ODBORA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan Miloš PAVLICA dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Nadzorni odbor Mestne občine Ljubljana se za predsednika  i m e n u j e: 
 
Ivan OVEN. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNEGA ČLANA ODBORA ZA 
FINANCE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za člana Odbora za finance se namesto Ivana Ovna   i m e n u j e : 
 
Anton GRABELJŠEK. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat članov odbora. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 



 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNE ČLANICE ODBORA ZA 
PREDŠOLSKO VZGOJO, IZOBRAŽEVANJE IN ŠPORT 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Za članico Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport se namesto Barbare 
Šega -Čeh   i m e n u j e : 
 
Eva STRMLJAN KRESLIN. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat članov odbora. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA IN PREDSTAVNIKOV UPORABNIKOV OZIROMA 
ZAINTERESIRANE JAVNOSTI V SVET JAVNEGA ZAVODA KNJIŽNICA 
JOŽETA MAZOVCA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V  Svet javnega zavoda Knjižnica Jožeta Mazovca se kot predstavniki Mestne občine 
Ljubljana  i m e n u j e j o : 
 
- Ernest MENCIGAR 
- Staša REJC 
- Jenny SRAKA 
 
V  Svet javnega zavoda Knjižnica Jožeta Mazovca se kot predstavniki uporabnikov 
oziroma zainteresirane javnosti  i m e n u j e j o : 
 
- Marija DORNIK 
- Milica KOŠTRUN 
- Peter KRANJC 

 
Mandat imenovanih traja pet let.  
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 



Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET DIJAŠKEGA DOMA BEŽIGRAD 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet Dijaškega doma Bežigrad  s e   i m e n u j e : 
 
mag. Peter VOLASKO. 
 
Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU PREDSTAVNIKOV MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA ZDRAVSTVENI DOM LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana s e   i m e n u j e j o : 
 

- Pavel BRGLEZ 
- Anton COLARIČ 
- Dunja PIŠKUR KOSMAČ 
- dr. Slavko ZIHERL 
- Janez ŽAGAR 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADOMESTNIH ČLANOV SVETA ZA 
PREVENTIVO IN VZGOJO V CESTNEM PROMETU MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA 



 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana se namesto 
Nike Škrabl za predstavnico Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana  i m e n u j e : 
 
Ria JAGODIC. 
 
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Mestne občine Ljubljana se namesto 
mag. Andreja Justineka  za predstavnika Upravne enote Ljubljana – Izpitnega centra za 
voznike vozil na motorni pogon  i m e n u j e : 
 
Bogomir POLAJNAR. 
 
Mandat imenovanih traja do preklica oziroma do imenovanje novega sveta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K IMENOVANJU DIREKTORJA AGENCIJE 
ZA ŠPORT - LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Marka TRŠKANA za 
direktorja Agencije za šport - Ljubljana. 
 
Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
9. MNENJE H KANDIDATURI ZA DIREKTORJA DOMA STAREJŠIH OBČANOV 
LJUBLJANA BEŽIGRAD 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 



Milošu RADOJEVIČU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Doma 
starejših občanov Ljubljana Bežigrad. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
10. PREDLOG SKLEPA O PREDLOGIH KANDIDATOV ZA SODNIKE 
POROTNIKE 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga, da se za sodnike porotnike Okrožnega 
sodišča v Ljubljani imenujejo kandidati po seznamu iz priloge k temu sklepu. 
 
Navzočnost se ni spremenila (24 svetnikov). 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 3. 
 
PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH PRAVILNIKA O 

DODELJEVANJU DRŽAVNIH POMOČI ZA POSPEŠEVANJE RAZVOJA MALEGA 
GOSPODARSTVA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje po so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 
 
Vanja RANGUS, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Janez ŽAGAR, predsednik Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, je podal 
stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je podžupan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o dodeljevanju državnih pomoči za pospeševanje razvoja malega 
gospodarstva.   



 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 29 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 4. 
 

PREDLOG ODLOKA O OBČINSKEM LOKACIJSKEM NAČRTU ZA DEL 
OBMOČJA UREJANJA ŠO 1/2 ŠIŠKA (OSREDNJI DEL) 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli pripombe Sveta 
Četrtne skupnosti Šiška ter poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
 
Alenka PAVLIN, vodja Službe za lokacijske načrte in prenovo v Oddelku za urbanizem, je 
podala uvodno obrazložitev. 
 
Gregor ISTENIČ, član Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Razpravljala sta svetnika: Miha JAZBINŠEK in dr. Drago ČEPAR. 
 
Alenka PAVLIN je podala odgovore in pojasnila v zvezi z razpravo svetnika Mihe 
JAZBINŠKA. 
   
Po ugotovitvi, da je razprava končana, je podžupan dal na glasovanje  
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o občinskem lokacijskem 
načrtu za del območja urejanja ŠO 1/2 Šiška (osrednji del).  
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
AD 5. 

 
OSNUTEK ODLOKA O USTANOVITVI JAVNEGA VZGOJNO-

IZOBRAŽEVALNEGA ZAVODA OSNOVNE ŠOLE DRAGOMELJ 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu pa so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport. 
 
Andreja ZADNIKAR, vodja Službe za izobraževanje v Oddelku za predšolsko vzgojo, 
izobraževanje in šport, je podala uvodno obrazložitev. 



 
Prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, predsednik Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in 
šport, je podal stališče odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Razpravljala sta svetnika: doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Slavko SLAK. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je podal pojasnilo v zvezi z razpravo svetnika doc. dr. Gregorja 
GOMIŠČKA. 
 
Po ugotovitvi, da je razprava končana, je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme osnutek Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Dragomelj, skupaj s pripombami iz 
razprave. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 6. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K POVEČANEMU OBSEGU SREDSTEV ZA 
DELOVNO USPEŠNOST ZAPOSLENIH V JAVNIH ZAVODIH S PODROČJA 

KULTURE 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Blaž PERŠIN, načelnik Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal uvodno 
obrazložitev. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče 
odbora tudi za naslednji dve točki dnevnega reda. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Razpravljali so svetniki: Janez ŽAGAR (tudi za naslednji dve točki), Franc SLAK in doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK. 
 
Blaž PERŠIN je podal odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov.  
 
Podžupan je nato dal na glasovanje 



 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sklepa o soglasju k povečanemu 
obsegu sredstev za delovno uspešnost zaposlenih v javnih zavodih s področja kulture.  
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 

AD 7. 
 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI VIŠINE DELA PLAČE ZA DELOVNO 
USPEŠNOST DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA KULTURE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Blaž PERŠIN, načelnik Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal uvodno 
obrazložitev že pri 6. točki dnevnega reda. 
 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je stališče odbora 
podal že pri 6. točki dnevnega reda. 
 
Ker ni nihče razpravljal, je podžupan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi višine dela 
plače za delovno uspešnost direktorjev javnih zavodov s področja kulture.  
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
 

PREDLOG SKLEPA O SOGLASJU K PRIZNANJU ENKRATNE LETNE NAGRADE 
ZA USPEŠNO POSLOVANJE DIREKTORJEV JAVNIH ZAVODOV S PODROČJA 

KULTURE 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost. 
 
Blaž PERŠIN, načelnik Oddelka za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal uvodno 
obrazložitev že pri 6. točki dnevnega reda. 



 
Peter BOŽIČ, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je poda stališče 
odbora že pri 6. točki dnevnega reda. 
 
Ker ni nihče razpravljal, je podžupan dal na glasovanje   

PREDLOG SKLEPA: 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o soglasju k priznanju 
enkratne letne nagrade za uspešno poslovanje direktorjev javnih zavodov s področja 
kulture.  
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 26. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, zato je 
podžupan Miloš PAVLICA ob 21.25 uri sejo končal.  
 
 
 
 
 
 
            VODJA                                                                                         
Službe za organiziranje                                                                               PODŽUPAN 
  dela mestnega sveta                                                                           
                                                                                                                 Miloš PAVLICA 
     Matjaž BREGAR                                                                           
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