
 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
M E S T N I   S V E T 
 
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana 
 

Številka: 03200-2/2010-22 
Datum:   1. 4. 2010 
 
 

ZAPISNIK 
 
 
37. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v ponedeljek, 29. marca 2010. 
 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, na Magistratu, 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, Anja BAH ŽIBERT, prof. dr. Bojana BEOVIĆ, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, 
Marko BOKAL, dr. Marta BON, mag. Nives CESAR, Boštjan CIZELJ, Aleš ČERIN, Jadranka DAKIĆ, 
doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Bogomir GORENŠEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, 
Miha JAZBINŠEK, Aleš KARDELJ, Mojca KAVTIČNIK OCVIRK, Maša KOCIPER, Roman KOLAR, 
mag. Janez KOPAČ, Iztok KORDIŠ, Dimitrij KOVAČIČ, prof. Janez KOŽELJ, dr. Jožef KUNIČ, Mitja 
MERŠOL, Janez MOŠKRIČ, Janko MÖDERNDORFER, Miloš PAVLICA, Marija Dunja PIŠKUR 
KOSMAČ, Ignac POLAJNAR, Sašo RINK, prof. dr. Andrej RUS, Franc SLAK, Eva STRMLJAN 
KRESLIN, Peter SUŠNIK, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, prof. dr. Gregor TOMC, Meta VESEL 
VALENTINČIČ, Peter VILFAN, Marjan Jernej VIRANT in dr. Slavko ZIHERL.  
 
Seje se niso udeležili svetnica Danica SIMŠIČ in svetnika Bojan ALBREHT ter Slavko SLAK. 
 
Seja se je pričela ob 15.35 uri ob navzočnosti 27 svetnikov. 
 
S sklicem so svetniki prejeli predlog dnevnega reda 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana: 
 
1. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 
2. Poročilo župana 
3. Kadrovske zadeve  
4. Predlog Odloka o spremembah Odloka o cestnoprometni ureditvi s predlogom za hitri postopek 
5. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih 

pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7  Stari Zalog 
6. Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Cirila in Metoda ob Prešernovi cesti za kulturni 

spomenik lokalnega pomena 
7. Letno poročilo Zavoda za turizem Ljubljana za poslovno leto 2009 
8. Predlog Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj Mestne občine Ljubljana v najem 
9. Predlog Sklepov za izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine 

Ljubljana« v obliki javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva 
10. Predlog Izstopne izjave iz Skupnosti občin Slovenije  
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Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog dnevnega reda 37. seje mestnega sveta. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
Zahtevana je bila ponovitev glasovanja. 
 
Župan je ponovil preverjanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Župan je ponovil preverjanje navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
 
Predlagani dnevni red je bil sprejet. 
 
 
 

AD 1. 
VPRAŠANJA IN POBUDE SVETNIKOV TER ODGOVORI NA VPRAŠANJA IN POBUDE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje.  
 
Vprašanje za pisni odgovor je poslal: 

- g. Roman KOLAR (glede objekta Mestni trg 19). 
 
Odgovora na svoje vprašanje sta prejela: 

- Svetniški klub SDS (glede odklepanja lisic) 
- g. Ignac POLAJNAR (glede gradnje nogometnega stadiona in športne dvorane v sklopu Športno 

rekreacijskega parka Stožice). 
 
 

 
AD 2. 

POROČILO ŽUPANA 
 
Župan je predstavil poročilo. 
 
 
 
 

AD 3. 
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. 
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1. PREDLOG SKLEPA O PRENEHANJU MANDATA IN IMENOVANJU NADOMESTNE 
PREDSTAVNICE MESTNE OBČINE LJUBLJANA V SVET JAVNEGA ZAVODA LUTKOVNO 
GLEDALIŠČE LJUBLJANA  
 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 

I. 
Svetlani MAKAROVIČ preneha mandat članice Sveta javnega zavoda Lutkovno gledališče 
Ljubljana. 

 
II. 

V  Svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana se  i m e n u j e: 
 
Barbara ROGELJ. 
                                                                  
Mandat imenovane je vezan na mandat članov sveta. 

I. 
 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
2. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO VRTCA VODMAT  
 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Marti KOROŠEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Vodmat. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
3. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE DRAVLJE  
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Erni ČIBEJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Dravlje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
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4. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO OSNOVNE ŠOLE VIDE 
PREGARC 
 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Andreji HUTAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Vide Pregarc. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 27 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 
5. PREDLOG MNENJA H KANDIDATURI ZA RAVNATELJICO ZAVODA ZA SLEPO IN 
SLABOVIDNO MLADINO LJUBLJANA 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Katjuši KOPRIVNIKAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Zavoda za slepo in 
slabovidno mladino Ljubljana. 
 
Navzočnost se ni spremenila (29 svetnikov). 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet.  
 
 

AD 4. 
PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O CESTNOPROMETNI UREDITVI S 
PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli poročilo pristojnega Odbora 
za gospodarske javne službe in promet, in amandmaje župana, Svetniškega kluba SDS in g. Miha 
JAZBINŠKA. Prejeli so tudi poročilo Statutarno pravne komisije, v skladu s katerim mestni svet o 
amandmaju g. Miha JAZBINŠKA ne razpravlja in ne glasuje.  
 
Irena RAZPOTNIK, načelnica Oddelka za gospodarske dejavnosti in promet, je podala uvodno 
obrazložitev. 
 
Prof. dr. Andrej RUS, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal stališče odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, je pojasnila stališče komisije. 
 
 
1.) 
O Predlogu za sprejem Odloka o spremembah Odloka o cestnoprometni ureditvi  po hitrem postopku 
ni razpravljal nihče, zato je župan dal na glasovanje 
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PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o spremembah Odloka o 
cestnoprometni ureditvi sprejme po hitrem postopku. 
 
Navzočnost je priglasilo 31 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
2.)  
O Predlogu Odloka o spremembah Odloka o cestnoprometni ureditvi so razpravljali svetniki: dr. Jožef 
KUNIČ, Miha JAZBINŠEK, prof. dr. Andrej RUS, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in Peter SUŠNIK. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 
 
V 1. členu se besedilo »v prvem odstavku 30. člena črta prva alineja.« in se nadomesti z besedilom: 
»črta 30. člen v celoti.« 
 
Župan je povedal, da amandma ne podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA župana: 
 
V 1. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
 
»V drugem odstavku se beseda »četrto« nadomesti z besedo »tretjo«.«. 
 
Župan je povedal, da amandma podpira. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 20 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Svetnica Anja BAH ŽIBERT je zahtevala ponovitev glasovanja. 
 
Župan je dal amandma ponovno na glasovanje. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Obrazložitev glasu sta podala svetnika Miha JAZBINŠEK in Dimitrij KOVAČIČ.  
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Zatem je župan dal na glasovanje še 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah Odloka o 
cestnoprometni ureditvi skupaj s sprejetim amandmajem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (31 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 5. 
DOPOLNJENI OSNUTEK ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 
PROSTORSKIH UREDITVENIH POGOJIH ZA OBMOČJI UREJANJA MS 7/6 ZALOG IN MS 
7/7 STARI ZALOG 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo Odbora za urejanje 
prostora in urbanizem.  
 
Alenka PAVLIN, vodja Odseka za prostorske izvedbene akte in prenovo v Oddelku za urejanje prostora, je 
podala uvodno obrazložitev.  
 
Prof. Janez KOŽELJ, predsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal stališče odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, Janez MOŠKRIČ in Miha JAZBINŠEK. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan. 
 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za območji urejanja MS 7/6 Zalog in MS 7/7 
Stari Zalog skupaj s pripombami. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov.  
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet 
 
 

AD 6. 
OSNUTEK ODLOKA O RAZGLASITVI CERKVE SV. CIRILA IN METODA OB PREŠERNOVI 
CESTI ZA KULTURNI SPOMENIK LOKALNEGA POMENA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za 
kulturo in raziskovalno dejavnost. 
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Dr. Uroš GRILC, načelnik Oddelka za kulturo, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Prof. dr. Gregor TOMC, predsednik Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, je podal stališče odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljal je svetnik Roman KOLAR. 
 
Po končani razpravi je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Osnutek Odloka o razglasitvi cerkve sv. Cirila in 
Metoda ob Prešernovi cesti za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 34 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Poslovnik mestnega sveta v 122. členu med drugim določa, da svet lahko sprejme akt po skrajšanem 
postopku, če svetniki k osnutku akta nimajo pripomb, ki bi se nanašale na spremembe in dopolnitve 
njegovega besedila. Svet v tem primeru na predlog predlagatelja odloči, da po končani obravnavi osnutka 
akta preide na dokončno obravnavo in odločanje o predlogu akta še na isti seji. 
 
Ker k Osnutku Odloka o razglasitvi cerkve sv. Cirila in Metoda ob Prešernovi cesti za kulturni spomenik 
lokalnega pomena, ni bilo pripomb, je župan  v skladu s 122. členom poslovnika mestnega sveta dal na 
glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Po sprejemu Osnutka Odloka o razglasitvi cerkve sv. Cirila in Metoda ob Prešernovi cesti za kulturni 
spomenik lokalnega pomena Mestni svet Mestne občine Ljubljana še na isti seji preide na obravnavo 
in dokončno odločanje o predlogu odloka. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Razpravljal ni nihče, zato je župan dal na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o razglasitvi cerkve sv. Cirila in 
Metoda ob Prešernovi cesti za kulturni spomenik lokalnega pomena. 
 
Navzočnost se ni spremenila (26 svetnikov). 
Za je glasovalo 32 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet 
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AD 7. 

LETNO POROČILO ZAVODA ZA TURIZEM LJUBLJANA ZA POSLOVNO LETO 2009 
 

Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli tudi poročilo pristojnega Odbora za 
gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo. 
 
Barbara VAJDA, direktorica Javnega zavoda Turizem Ljubljana, je podala uvodno obrazložitev. 
 
Mojca KAVTIČNIK OCVIRK, članica Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo je podala 
stališče odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Roman KOLAR in Janko 
MÖDERNDORFER.  
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov sta podala Barbara VAJDA in župan. 
 
Obrazložitev glasu je podal Peter SUŠNIK. 
 
Zatem je župan dal na glasovanje še 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje soglasje k Letnemu poročilu Zavoda za turizem Ljubljana 
za poslovno leto 2009. 

 
Navzočnost je priglasilo 29 svetnikov. 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 8. 
PREDLOG PRAVILNIKA O ODDAJANJU HIŠNIŠKIH STANOVANJ MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA V NAJEM 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za stanovanjsko 
politiko. 
 
Jožka HEGLER, direktorica JSS MOL, je podala uvodno obrazložitev.  
 
Janko MÖDERNDORFER, član Odbora za stanovanjsko politiko, je podal stališče odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
 
Razpravljali so svetniki: Peter SUŠNIK, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK in župan. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podala Jožka HEGLER. 
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Po končani razpravi je dal župan na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Pravilnika o oddajanju hišniških stanovanj 
Mestne občine Ljubljana v najem. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 31 svetnikov. Proti  ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

AD 9. 
PREDLOG SKLEPOV ZA IZVEDBO PROJEKTA »UVEDBA BREZŽIČNEGA OMREŽJA NA 
OBMOČJU MESTNE OBČINE LJUBLJANA« V OBLIKI JAVNONAROČNIŠKEGA JAVNO-
ZASEBNEGA PARTNERSTVA 
 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za gospodarske 
javne službe in promet in amandma Svetniškega kluba NSi. 
 
Vasja BUTINA, direktor mestne uprave, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ, članica Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podala stališče 
odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
 
Razpravljali so svetniki: Franc SLAK, mag. Janez KOPAČ, Janez MOŠKRIČ, Ignac POLAJNAR, Roman 
JAKIČ, Boštjan CIZELJ, izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ, Janko MÖDERNDORFER, doc. dr. Gregor 
GOMIŠČEK in prof. dr. Metka TEKAVČIČ. 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan. 
 
Po končani razpravi je dal župan na glasovanje 
 
AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 
 
K predlogu 1. Sklepa, ki se glasi »Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Sklep o ugotovitvi 
javnega interesa za izvedbo projekta ''Uvedbe brezžičnega omrežja na območju Mestne občine 
Ljubljana'' v obliki javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva«, vlagamo naslednji  
 
AMANDMA:  
Črta se beseda »javnonaročniškega«. 
 
Župan je povedal, da amandma ne podpira. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
Obrazložitev glasu sta podala prof. dr. Metka TEKAVČIČ in Janez MOŠKRIČ. 
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Zatem je župan dal na glasovanje še 
 
1. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Sklep o ugotoviti javnega interesa za izvedbo projekta 
„Uvedbe brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana” v obliki javnonaročniškega 
javno-zasebnega partnerstva.  
 
Navzočnost se ni spremenila ( 33 svetnikov). 
Za je glasovalo 30 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
2. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana Zorana Jankovića 
za objavo javnega razpisa, izvedbo postopka izbire zasebnega partnerja, izbiro izvajalca javno-
zasebnega partnerstva in podpis pogodbe o javno zasebnem partnerstvu ter ostala dejanja v 
postopku sklenitve in izvajanja javno-zasebnega partnerstva za izvedbo projekta „Uvedbe 
brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana”.  
 
Navzočnost se ni spremenila ( 33 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 
uvedbe brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana.  
 
Navzočnost se ni spremenila ( 33 svetnikov). 
Za je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 13 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 10 
PREDLOG IZSTOPNE IZJAVE IZ SKUPNOSTI OBČIN SLOVENIJE 

 
Gradivo so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu so prejeli poročilo pristojnega Odbora za lokalno 
samoupravo. 
 
 
Vasja BUTINA, direktor mestne uprave, je podal uvodno obrazložitev.  
 
Ob 18.31 je vodenje seje prevzel Janko MÖDERNDORFER. 
 
Janko MÖDERNDORFER, predsednik Odbora za lokalno samoupravo, je podal stališče odbora.  
 
Maša KOCIPER, predsednica Statutarno pravne komisije, ni želela besede. 
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Župan je prevzel vodenje seje ob 18.35. 
 
Razpravljali so svetniki: Ignac POLAJNAR, Dimitrij KOVAČIČ, Janez MOŠKRIČ, Janko 
MÖDERNDORFER, Meta VESEL VALENTINČIČ, Boštjan CIZELJ, Miloš PAVLICA in Aleš 
KARDELJ. 
 
 
Odgovore in pojasnila v zvezi z razpravami svetnikov je podal župan. 
 
Po končani razpravi je dal župan na glasovanje 
 
PREDLOGU SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Izstopne izjave iz Skupnosti občin Slovenije. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 7 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 

 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 37. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in zato je župan ob 19.15 
sejo končal.  
 
 

DIREKTOR 
Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta 
Matjaž BREGAR 

  
ŽUPAN 

Mestne občine Ljubljana 
Zoran JANKOVIĆ 
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