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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 

 

 

Zadeva: Predlog za razširitev dnevnega reda 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 

 

Na podlagi 94. člena Poslovnik Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (uradni list RS, št. 66/07 – uradno 

prečiščeno besedilo) Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagamo, da ob obravnavi dnevnega reda 

20 seje mestnega sveta dne 26. 11. 2012 sprejme naslednji  

 

p r e d l o g  s k l e p a: 

 

Dnevni red 20. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 26. 11. 2012 se uvrsti za točko 4. 

»Kadrovske zadeve« (oziroma kot točka 5. »Obsodba  javno izrečene grožnje mestnega svetnika Jer-

neja Marjana Viranta«), ostale točke pa se ustrezno preštevilčijo. 

 

 

 

Obrazložitev:  

 

Ţe po sklicu 20. seje Mestnega sveta MOL (30.10.2012) se je dne 6.11.2012 zgodil v Grosuplju nezaslišan 

dogodek v katerem je bil udeleţen mestni svetnik LZJ gospod Jernej Virant. Ta dan se je v Grosupljem, v 

hiši Zorana Jankovića, pričel izvajati rubeţ nepremičnin (sodni izvršitelj Boris Letnar) in sicer zaradi dolga 

njegovega sina Jureta Jankovića. Na kraj dogodka sta prišla tudi Juretova stara starša po mamini (Mila 

Janković) strani. Ob prihodu je Jernej Virant, ki je oče od gospe Mile in tast Zorana Jankovića ter mestni 

svetnik tega Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana s svojim nedopustnim in skrajno ţaljivim nastopom, ki 

so mu bile priče razni predstavniki tam prisotnih medijev, grobo napadel enega od prisotnih novinarjev. Dol-

ţnost tega Mestnega svet je, da se do omenjenega dogodka opredeli, sprejme določene predlagane sklepe in 

se na ta način ogradi in obsodi vse izrečene groţnje, katere je izrekel mestni svetnik LZJ gospod Jernej 

Virant.   

 

 

Priloga: 

- Predlog sklepa z obrazloţitvijo  
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