
 
Številka: 0600-2/2003-2 
Datum:   20. 1. 2003 
 

Z A P I S N I K 
 
2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila sklicana: 
 
• v ponedeljek 20. januarja 2002 ob 15.30 uri v Veliki sejni dvorani Mestne občine 

Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je vodila županja Mestne občine Ljubljana 
Danica SIMŠIČ. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Stanko BREZOVAR, Andrej BRUČAN, Anton 
COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, mag. Janez 
DROBNIČ, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor 
ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij 
KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Janko 
MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, 
Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav Radovan PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-
KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Cvetka SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Janez 
SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija 
ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-
VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. Milan ZVER, Janez ŽAGAR in 
Janez ŽELEZNIK. 
 
 
2. seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 16.00 uri ob navzočnosti 
42 svetnikov. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
Za 2. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana 
2. Predlog Sklepa o imenovanju Mestne volilne komisije  
3. Kadrovske zadeve 
4. Predlog Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta  

Mestne občine Ljubljana. 
 
Svetniki o dnevnem redu izredne seje skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju poslovnik) niso razpravljali in ne glasovali. 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
M E S T N I   S V E T 
 
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana 
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Županja je svetnike prosila, da naj čimprej vložijo morebitne amandmaje k predlogu Odloka o 
stalnih komisijah in stalnih odborih, ker bodo tako omogočili nemoten potek seje. 

 
 
 

AD 1. 
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU NADZORNEGA ODBORA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
 

Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje, pred začetkom seje pa so svetniki prejeli 
nov predlog sklepa. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Slavko SLAK, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Nadzornega 
odbora Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 2. 
PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU MESTNE VOLILNE KOMISIJE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Slavko SLAKA, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o imenovanju Mestne 
volilne komisije. 
 
Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 43 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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AD 3. 
KADROVSKE ZADEVE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Slavko SLAKA, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
V obravnavo in sprejem so svetniki prejeli naslednja PREDLOGA SKLEPOV 
KADROVSKIH ZADEV: 
 
1. PREDLOG SKLEPA O IMENOVANJU DIREKTORJA MESTNE GALERIJE 

LJUBLJANA 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Za direktorja Mestne galerije Ljubljana se imenuje: 
 
Aleksander BASSIN. 
 
Mandat direktorja traja pet let. 
 
Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 39 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2. MNENJE K IMENOVANJU PROGRAMSKEGA DIREKTORJA SLOVENSKEGA 

MLADINSKEGA GLEDALIŠČA LJUBLJANA 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Matjažu BERGERJU se da pozitivno mnenje k imenovanju za programskega direktorja 
Slovenskega mladinskega gledališča Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 35 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 4. 
PREDLOG ODLOKA O STALNIH KOMISIJAH IN STALNIH ODBORIH 

MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA. 
 

Gradivo za točko in poročilo Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja s 
predlogi amandmajev so svetniki prejeli s sklicem seje, pred sejo so svetniki prejeli še 
predloge amandmajev svetnika Mihe JAZBINŠKA in Svetniškega kluba Nova Slovenija. 
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Med sejo pa so svetniki prejeli še umik amandmaja Komisije za mandatna vprašanja, volitve 
in imenovanja k 19. členu ter predlog novega amandmaja k istemu členu in predloge 
amandmajev svetnikov Mihaela JARCA, dr. Draga ČEPARJA, Dimitrija KOVAČIČA in 
Janeza VRBOŠKA. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Velko FRANKO, načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in 
splošne zadeve. 
 
Poročilo komisije k predlogu odloka je predstavil Slavko SLAK, predsednik komisije. 
Predsednik je predstavil tudi opredelitev komisije do vloženih amandmajev. 
 
Županja je svetnike pred obravnavo predloga odloka seznanila s poslovniškimi pravili in sicer 
s 135. členom poslovnika, po katerem se razprava in glasovanje opravi po vrstnem redu 
členov h katerim so bili vloženi amandmaji. Ker za izredno sejo ne veljalo roki določeni s 
poslovnikom za redno sejo, je županja pozvala svetnike, da vsi tisti, ki so imeli namen vložiti 
amandmaje to storijo zaradi lažjega dela in poslovniške določbe 24. člena, po katerem se 
mora pristojno delovno telo opredeliti do amandmajev. Dodatni amandma je vložil svetnik 
Janez VRBOŠEK, svetnik Miha JAZBINŠEK pa je umaknil osnovni amandma, ohranil pa 
variantni amandma k 14. členu odloka. Županja je svetniku dr. Dragu ČEPARJU odgovorila 
tudi na vprašanje glede obravnave njegovega amandmaja. 
 
Županja je odredila pol urni odmor ob 16.35 uri, da se je Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja opredelila do naknadno vloženih amandmajev. 
 
Seja se je nadaljevala ob 17.20 uri. 
 
Županja je odprla razpravo po členih h katerim so bilo vloženi amandmaji: 
 
 
1. AMANDMA Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja k 3. členu 

predloga odloka 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 
 
Dopolni se 3. člen, tako da se za deveto alinejo doda nova alineja, ki se glasi: 
»- Odbor za stanovanjsko politiko,«. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika dr. Draga ČEPARJA k 3. členu predlogu odloka 
 
Razpravljal je svetnik dr. Drago ČEPAR.  
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 
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V 3. členu se na koncu doda nova alineja: 
»- Odbor za družino.« 
 
Komisija in predstavnik predlagatelja nista podprla predloga amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
Ker amandma k 3. členu ni bil sprejet o amandmajih svetnika k 12.,18. in 25 členu, ki so 
bili povezani z amandmajem k 3. členu odloka mestni svet ni glasoval.  
 
3. AMANDMA svetnika Janez VRBOŠKA k 3. členu predlogu odloka 
 
Razpravljal je svetnik Janez VRBOŠEK. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 
 
V 3. členu se peta alineja spremeni tako, da se glasi: 
»- Odbor za zdravstvo,«. 
 
Doda se nova šesta alineja, ki se glasi: 
»- Odbor za socialno varstvo,«. 
 
Komisija in predstavnik predlagatelja nista podprla predloga amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
4. AMANDMA Svetniškega kluba Nova Slovenija k 5. členu predloga odloka 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 
 
V prvem odstavku 5. člena se besedilo »deset (10)« zamenja z besedilom »šest (6)«. 
 
Komisija in predstavnik predlagatelja nista podprla predloga amandmaja. 
 
Navzočih je bilo 37 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
5. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA k 6. členu predloga odloka: 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
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Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 
 
V drugem odstavku 6. člena se črta beseda »najprej«, tako da se ta odstavek glasi: 
»Svet imenuje predsednika in člane Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja na predlog političnih strank in list zastopanih v svetu.« 
 
Komisija in predstavnik predlagatelja nista podprla predloga amandmaja. 
 
Navzočih je bilo 37 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
6. AMANDMA svetnika dr. Draga ČEPARJA k 10. členu predloga odloka: 
 
Razpravljal je svetnik dr. Drago ČEPAR. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 
 
V 10. členu se doda nova druga alineja, ki se glasi: 
»- posebej skrbi za stike z občinami s slovenskimi prebivalci v drugih državah in za 
enakopravnost slovenskega jezika v vseh mednarodnih stikih,«. 
 
Komisija in predstavnik predlagatelja nista podprla predloga amandmaja. 
 
Navzočih je bilo 37 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
7. AMANDMA Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja k 12. členu 

predloga odloka 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 
 
Prvi odstavek 12. člena se za besedilom »Odbor za gospodarjenje z nepremičninami,« 
dopolni z besedilom, ki se glasi: 
»- Odbor za stanovanjsko politiko,«. 
 
Predstavnik predlagatelja je podprl amandma. 
 
Navzočih je bilo 37 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 36 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
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O amandmaju svetnika Janeza VRBOŠKA k 12. členu odloka svet ni glasoval, ker se je 
nanašal na amandma k 3. členu odloka, ki ni bil sprejet.  
 
 
8. AMANDMA (variantni) svetnika Mihe JAZBINŠKA k 14. členu predloga odloka 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 
 
V 14. členu (Odbor za finance) se v sedmi alineji med besedama »upravljanje« in 
»finančnega« dodata beseda »pravic« in vejica, tako da se ta alineja glasi: 
»- obravnava zadeve in daje predloge v zvezi z upravljanjem pravic, finančnega in 
stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana,«. 
 
Komisija in predstavnik predlagatelja sta podprla predloga amandmaja. 
 
Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
9. AMANDMA svetnika Mihaela JARCA k 14. členu predloga odloka 
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 
 
V 14. členu (Odbor za finance) se v sedmi alineji med besedama »upravljanjem« in 
»finančnega« doda »ustanoviteljskih in drugih pravic ter«, tako da se ta alineja glasi: 
»- obravnava zadeve in daje predloge v zvezi z upravljanjem ustanoviteljskih in drugih 
pravic ter finančnega in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana,«. 
 
Komisija in predstavnik predlagatelja nista podprla predloga amandmaja. 
 
Navzočih je bilo 40 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
10. AMANDMA svetnika dr. Draga ČEPARJA k 16. členu predloga odloka: 
 
Ker razprave ni bilo, je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA : 
 
V 16. členu se prva alineja dopolni tako, da se glasi: 
»- spremlja stanje na področju predšolske vzgoje in šolstva v Mestni občini Ljubljana, 
vključno z uvajanjem otrok v slovensko kulturo in slovenski jezik, ter obravnava in daje 
predloge za njihovo urejanje in razvoj,«. 
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Komisija in predstavnik predlagatelja nista podprla predloga amandmaja. 
 
Navzočih je bilo 40 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
11. AMANDMA svetnika dr. Draga ČEPARJA k 17. členu predloga odloka: 
 
Razpravljal je svetnik dr. Drago ČEPAR. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA : 
 
V 17. členu se doda nova druga alineja, ki se glasi: 
»- spremlja stanje in položaj uporabe slovenskega jezika v javnosti v Mestni občini 
Ljubljana in enakopravnosti slovenskega jezika in kulture v mednarodni in medobčinski 
kulturni in znanstveni izmenjavi in sodelovanju,«. 
 
Komisija in predstavnik predlagatelja nista podprla predloga amandmaja. 
 
Navzočih je bilo 40 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
12. AMANDMA Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja k 18. členu 

predlogu odloka: 
 

Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 

 
Dopolni se 18. člen, tako da se za drugo alinejo doda nova alineja, ki se glasi: 
»- spremlja stanje in položaj invalidov ter ljudi s posebnimi potrebami v Mestni občini 
Ljubljana in obravnava ter daje predloge za razrešitev njihovega položaja,« 
 
Predstavnik predlagatelja je podprl predlog amandmaja. 
 
Navzočih je bilo 40 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 39 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
13. AMANDMA svetnika dr. Draga ČEPARJA k 18. členu predloga odloka 
 
Razpravljala sta svetnika dr. Drago ČEPAR in Janez ŽELEZNIK. 
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Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 
 
18. člen se dopolni tako, da se četrta alineja spremeni tako, da se glasi: 
»- spremlja stanje in ukrepe na vseh področjih, ki vplivajo na življenjske pogoje družin, 
njihov nastanek in razvoj, ter obravnava in daje predloge za urejanje in razvoj teh 
področij,«. 
 
Komisija in predstavnik predlagatelja nista podprla predloga amandmaja. 
 
Navzočih je bilo 40 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
O amandmajih Svetniškega kluba Nova Slovenija k 18. in 19. členu odloka svet ni 
glasoval, ker sta se nanašala na amandma k 3. členu odloka, ki ni bil sprejet.  
 
 
14. AMANDMA Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja k 19. členu 

predlogu odloka 
 
Komisija je umaknila prvotno vložen amandma in vložila nov predlog amandmaja. 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 

Dopolni se druga alinea 19. člena, ki se po novem glasi: 
»- spremlja stanje, obravnava in daje predloga za razvoj turizma v Mestni občini 
Ljubljana, za razvoj in usklajeno delovanje nosilcev turistične ponudbe ter promocije 
Mestne občine Ljubljana,« 
 
Predstavnik predlagatelja je podprl predlog amandmaja. 
 
Navzočih je bilo 40 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 36 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
15. AMANDMA svetnika dr. Draga ČEPARJA k 19. členu predloga odloka 
 
Razpravljal je svetnik dr. Drago ČEPAR. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 
 
19. člen se spremeni tako, da se doda nova tretja alineja, ki se glasi: 
»- spremlja stanje na področjih turistične promocije slovenske kulture in jezika, in daje 
predloge za razvoj teh področjih,«. 
 
Komisija in predstavnik predlagatelja nista podprla predloga amandmaja. 
 
Navzočih je bilo 40 svetnikov. 
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Za predlagani amandma je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Svetnik dr. Drago ČEPAR je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Za predlagani amandma je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
16. AMANDMA Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja k 22. členu 

predlogu odloka 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 

Za 22. členom se doda nov 23. člen (Odbor za stanovanjsko politiko), ki se glasi: 
»Odbor za stanovanjsko politiko: 
- spremlja stanje na področju stanovanjske gradnje v Mestni občini Ljubljana, 

obravnava in daje predloga za njeno urejanje in razvoj, 
- spremlja stanovanjske razmere prebivalcev Mestne občine Ljubljana, obravnava in 

daje predloga ukrepov stanovanjske politike, 
- opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.« 
 
Naslednji členi (dosedanji 23., 24., 25., 27. in 28.) se ustrezno preštevilčijo. 
 
Predstavnik predlagatelja je podprl predlog amandmaja. 
 
Navzočih je bilo 40 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 37 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
17. AMANDAM svetnika Mihe JAZBINŠKA k 26. členu predloga odloka 
 
Razpravljala sta svetnika Miha JAZBINŠEK in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 
 
V 26. členu se tekst za besedo »odlokom« črta. 
 
Komisija in predstavnik predlagatelja nista podprla predloga amandmaja. 
 
Navzočih je bilo 40 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
O amandmaju Svetniškega kluba Nova Slovenija mestni svet ni glasoval, ker ga je svetniški 
klub umaknil. 
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18. AMANDMA svetnika Dimitrija KOVAČIČA k 26. členu predloga odloka 
 
Županja je odredila minutno prekinitev seje, da se je komisija opredelila do amandmaja 
svetnika Dimitrija KOVAČIČA. Komisija ni podprla predloga amandmaja, kakor tudi ne 
predstavnik predlagatelja. 
 
Ker ni bilo razprave, je dala županja na glasovanje PREDLOG AMANDMAJA: 
 
Črta se 26. člen. 
 
Navzočih je bilo 40 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
Po glasovanju o amandmajih je dala županja na glasovanje PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o stalnih komisijah in 
stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, skupaj s sprejetimi 
amandmaji. 
 
Pred glasovanjem o predlogu sklepa je svetnik Peter SUŠNIK obrazložil svoj glas. 
 
Navzočih je bilo 40 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 29 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 2. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 
Seja je bila končana ob 18.10 uri. 
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