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Številka:03200-15/2013-4 

Datum: 17. 6. 2013 

 

 

 

 

MAGNETOGRAMSKI ZAPIS 10. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA,  

 

 

ki je potekala v ponedeljek, 17. junija 2013, s pričetkom ob 15. 30 uri, v Veliki sejni dvorani 

Mestne hiše, na Mestnem trgu 1, v Ljubljani. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Dober dan ţelim. Spoštovane svetnice, spoštovani svetniki. Predlagam, da začnemo z izredno sejo, 

10. izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Na seji je navzočih 28 svetnic in 

svetnikov. Svojo odsotnost so opravičili, gospod Anţe Logar, gospod Marko Bokal, gospod Iztok 

Kordiš, gospa Kucler Dolinar in gospa Mileva Blaţič. Mestni svet je sklepčen. Lahko prične z delom. 

Lepo prosim, da izključite mobilne telefone.  

 

Prehajamo na dnevni red današnje seje. Za 10. izredno sejo je določen naslednji  

DNEVNI RED:   

1. Predlog Odloka o spremembah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, s 

predlogom za hitri postopek.  

2. Predlog Sklepa o cenah storitvah gospodarske javne sluţbe pogrebne in pokopališke 

dejavnosti. 

3. Predlog sprememb Poslovnega načrta Javnega zavoda Ljubljanski grad, za leto 2013. 

 

O dnevnem redu izredne seje mestni svet, skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana, ne razpravlja in ne glasuje. 

 

Prehajamo na točko 1.  

 

AD 1. 

PREDLOG ODLOKA O SPREMEMBAH ODLOKA O UREJANJU PROMETA V MESTNI 

OBČINI LJUBLJANA, S PREDLOGOM ZA HITRI POSTOPEK 

Gradivo ste prejeli s sklicem seje. Pred sejo ste prejeli še poročilo pristojnega Odbora za gospodarske 

javne sluţbe in promet. Prosim gospoda Polutnika, za uvodno obrazloţitev.  

 

GOSPOD DAVID POLUTNIK 

Hvala lepa. Lep pozdrav. Gre za spremembo višine oziroma gre za spremembo dve odstotni točki 

davka na dodano vrednost. Po sedaj veljavnem odloku, imamo v 11. členu, določeno višino 

parkirnine, vključno z 20% DDV-jem. Sprememba odloka je ravno v tem, da zdaj zvišujemo za dve 

odstotni, dve odstotni točki. S tem, da bruto cene ne spreminjamo in ostane višina parkirnine enaka, 

kot do sedaj. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Saj, kar tle se usedi David, boš še… Prosim gospo Ţibert, da poda stališče odbora.  

 

GOSPA JULIJANA ŢIBERT 

Odbor je sprejel predlog po hitrem postopku in tudi predlog odloka.  
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GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Gospa Kociper? Ni? Najprej bomo razpravljali in odločali o hitrem postopku. Zato 

odpiram razpravo tokrat samo o hitrem postopku.  

Ni nobenega, zaključujem razpravo.  

 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki.  

Lepo prosim za vaš glas. 

Rezultat navzočnosti: 28 

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog, da Odlok o spremembah Odloka o 

urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana, sprejme po hitrem postopku.  

 

Prosim za vaš glas. 

24 ZA. 

NIHČE PROTI. 

Hvala. Sprejeto.  

 

In sedaj razprava o spremembah odloka. Ni razprave.  

 

Glasujemo O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o spremembah Odloka o 

urejanju prometa v Mestni občini Ljubljana.  

 

Prosim za vaš glas. 

24 ZA. 

NIHČE PROTI.  

Sprejeto.  

 

Hvala lepa. Še enkrat. Glasujemo… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Prosim za vaš glas. 

Ste? Hvala lepa. 

24 ZA. 

NIHČE PROTI.  

Hvala lepa. Stabilno.  

 

Gremo na 2. točko. 

AD 2. 

PREDLOG SKLEPA O CENAH STORITEV GOSPODARSKE JAVNE SLUŢBE 

POGREBNE IN POKOPALIŠKE DEJAVNOSTI 

Gradivo ste prejeli s sklicem seje. Po sklicu ste prejeli še poročilo pristojnega Odbora za gospodarske 

sluţbe in promet ter amandma ţupana. Prosim gospoda Polutnika, za kratko uvodno obrazloţitev. 

 

GOSPOD DAVID POLUTNIK 

Tudi tukaj gre za spremembo sklepa. Višina cen storitev gospodarske javne sluţbe pogrebne in 

pokopališke dejavnosti je določena s sklepom. Zaradi spremembe DDV-ja in ker ţelimo obdrţati 

cene na takšni ravni, kot so bile do sedaj, je potrebno spremeniti sklep. Neto cena se spremeni, bruto 

cena ostaja enaka. Toliko. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Najprej odpiram razpravo… A, ha… gospa Kociper?  Ni. Gospa Ţibert, stališče odbora 

prosim.  
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GOSPA JULIJANA ŢIBERT 

Odbor je sprejel predlog cen. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala. Najprej odpiram razpravo o aktu v celoti, potem pa še o amandmaju. Akt v celoti. Razprava, 

izvolite. Gospa Škrinjar, izvolite.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Hvala lepa. Jaz sem prav prejšnjo, na prejšnji seji podala pobudo, da se storitve na tem področju, da 

se cene storitev zniţajo. Zdaj ostajajo samo iste. Seveda je to dobrodošlo, da se ne draţi. Resnica je 

pa ta, da takih dogodkov in takih plačil imamo na srečo v ţivljenju nekaj. Vodo, smeti, pa plačujemo 

vsak dan. Kar pomeni, da se bo ţe tako 50% podraţitev s prejšnjega meseca oziroma pred prejšnjega 

meseca, zdaj še povečala za 2%, za 2% DDV-ja. To potiska naše meščane, zlasti tiste revnejše, v zelo 

slab poloţaj. Ob tem, da imajo naši občani, tako, kot vsi Slovenci, tudi navado in pa vrednoto, imeti 

lastno nepremičnino. Slovenec bo odšel na dopust magari v lavor, jedel bo krompir in zelje, samo, da 

si bo sezidal hišo. Ki bo njegova lastna. V tem se loči pač od severnjakov. Problem je v tem, da bo, 

da bodo stroški, ki jih danes tukaj ni, ki naj bi zniţali njegovo porabo, ostali isti. In potisnili vse te 

ljudi v strahoten poloţaj. Tako bodo ljudje z nizkimi dohodki, plačevali ogromno, ogromen davek na 

premoţenje, ki bo tudi o osemnajstkrat večji… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Čakajte, govorimo o pogrebni dejavnosti, no… 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Ja…  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Drţite se tega!  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

No, ne, ne… /// … nerazumljivo…/// … 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Drţite se tega. Vam bom vzel besedo, gospa Škrinjarjeva… 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Ne zjat, no. Saj bom lepo povedala do konca. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne, ne boste. Pri drugi točki.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Bom o pogrebu govorila.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

No, pa dajete o pogrebu.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Pogrebna sluţba…  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Pogrebna sluţba…  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 
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Ne. O… izven teme, ne? 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

No, a lahko povem? 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospod, vaš kolega sprašuje.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Cena pogrebne sluţbe, torej te storitve, se ne spreminja. In se s tem zniţanjem, pravzaprav ostaja za 

uporabnika enaka. Trdim torej, da je ta, to zniţanje, seveda pesek v oči. To bo pač neko zniţanje, ki 

prav bistveno ne bo vplivalo na stroške naših vse siromašnejših someščanov. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo prosim? Ni razprave. Zaključujem.  

 

Ugotavljam navzočnost po celotni točki.  

27. 

 

Najprej bomo še opravili razpravo o amandmaju, kjer gre za tiskovno napako. Izvolite.  

Ni razprave.  

 

Prvo glasujemo O AMANDMAJU ŢUPANA, ki pravi: 

V 1. točki, se v zadnji vrstici druga tabela, za besedo – najemnina za prostor za raztros pepela, 

v stolpcu, cena brez DDV, številka 28,728, nadomesti s številko 28,28. 

 

Prosim za vaš glas.  

22 ZA. 

NIHČE PROTI.  

Sprejeto.  

 

In glasujemo tudi O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana, sprejme Predlog Sklepa o cenah storitev gospodarske 

javne sluţbe o pogrebni in pokopališki dejavnosti, skupaj s sprejetim amandmajem.  

 

Prosim za vaš glas…. Prosim? 

 

Izvolite. Gospa Brezovar. 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ja, pol se pa ne jav. Saj tako je to. Obrazloţitev. Gospa Brezovar.  

 

GOSPA BREDA BREZOVAR PAPEŢ 

Ja.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Papeţ.  

 

GOSPA BREDA BREZOVAR PAPEŢ 

Hvala lepa za besedo. Svetniška skupina bo seveda predlog sklepa z amandmajem podprla, ker 

menimo, da je prav, da se povečan DDV ne prelaga na račun potrošnikov oziroma meščank in 

meščanov. Bi pa rekla tako, kot smo ţe večkrat opozorili, da  bi ţeleli na tem svetu, poleg 

pokopališke in pa parkirišč, obravnavat tudi poslovanje in ne nazadnje tudi cenovno politiko vode in 

snage. Jaz sem šla pogledat svoje poloţnice. Stanujem na istem naslovu. Z enakim številom 
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druţinskih članov. In v štirih letih, je snaga podraţila se z indeksom 265 %. Voda pa skoraj za 30. 

Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo prosim?  

 

Glasovanje poteka O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana, sprejme Predlog Sklepa o cenah storitev gospodarske 

javne sluţbe pogrebne in pokopališke dejavnosti, s sprejetim amandmajem. 

 

Prosim za vaš glas. 

25 ZA. 

NIHČE PROTI. 

 

Prehajamo na 3. točko dnevnega reda.  

AD 3. 

PREDLOG SPREMEMB POSLOVNEGA NAČRTA JAVNEGA ZAVODA LJUBLJANSKI 

GRAD ZA LETO 2013 

Gradivo ste prejeli. Prejeli ste poročilo pristojnega odbora. Prosim gospoda Polutnika za kratko 

uvodno obrazloţitev.  

 

GOSPOD DAVID POLUTNIK 

No, tukaj gre za spremembo zaradi davka na dodano vrednost. Tudi tukaj ţelimo, da cene ostanejo na 

ravni takšni, kot so bile do sedaj. Zato je potrebno spremeniti Poslovni načrt Javnega zavoda 

Ljubljanski grad. Tukaj gre za stopnjo 22 in za vozovnice po ceni 9,5%. Predlog sklepa ne prinaša za 

proračun mestne občine nobenih finančnih obveznosti. Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Prosim gospo Ţibert za stališče odbora. 

 

GOSPA JULIJANA ŢIBERT 

Odbor je sprejel spremembe Poslovnega načrta Javnega zavoda Ljubljanski grad.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala. Gospa Kociper? Razprava prosim. Izvolite gospod Pavlin.  

 

GOSPOD JERNEJ PAVLIN 

Ja. Hvala lepa gospod ţupan. Hvala, da lahko govorim. Ţelel bi najprej govorit, ţelel bi najprej 

postaviti en širši okvir, nato pa iz tega širšega okvirja, se ad rem dotaknit točke, ki jo obravnavamo. 

Zdaj, danes imamo izredno sejo mestnega sveta zato, da odpravljamo nekatere zgrešene ukrepe 

fiskalne politike vaše vlade. Dvig DDV je, kot rečeno, zgrešen ukrep, ki ga bodo občutili vsi 

davkoplačevalci in vse davkoplačevalke. Dvig DDV je tudi tisti ukrep, ki povzroča zmanjšanje 

standarda v Republiki Sloveniji in se tiče vseh. In danes pravzaprav sedimo tukaj, kot tisti, ki s temi 

sklepi, s temi predlogi sklepov, na najboljši način, pač postavljamo ogledalo vaši zgrešeni fiskalni 

politiki. In mislim, da so imeli tisti, ki so opozarjali, primite se za denarnice, še kako prav. In danes 

pač so pred nami ti predlogi, ki so sicer, jim seveda ne bomo nasprotovali. So pomembni. Vendar so 

pravzaprav manjši del problema, ne? Danes razpravljamo o predloţenih treh aktih. Bolj zgovorni so 

pa tisti akti, ki jih ni. Namreč, z dvigom DDV, bomo zdaj na hitro sanirali cene storitev parkirnin, pa 

vzpenjače in seveda na prejšnji točki sprejeti ukrep o pogrebninah in storitev, ki jih nudi, ki jih nudijo 

Ţale.  Ne bomo pa se seveda dotaknili cen storitev javnih podjetij Vodovod – kanalizacija in Snaga. 

Ker naj bi domnevno njihova cena oziroma, ker naj bi njihovo ceno, naj bi se cena njihovih storitev 

oblikovala na podlagi uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih 

gospodarskih javnih sluţb. Varstvo okolja prav tako. Se ne bomo dotaknili storitev cen za ogrevanje 

in dobavo plina Javnega podjetja Energetika Ljubljana. Tako na omenjenih zadnjih področjih, bodo 

meščanke in meščani doţiveli občuten dvig. Oziroma dvig, ki se bo pač v njihovih, naših denarnicah 
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poznal. Zdaj, kot rečeno, 17. junija, ob pol štirih popoldan, sedimo na hitro sklicani izredni seji 

mestnega sveta. Da en del te zgrešene politike odpravimo. Tisti bistveni del, ki pa ima največji vpliv 

na meščanke in meščane, na vse prebivalce, pa seveda ne. To je tema, o kateri moramo razpravljat. In 

jaz si ne predstavljam, da bi lahko tako na hitro rekli, da se ne drţim točke dnevnega reda, da me je 

potrebno, tako kot običajno, prekinit. Da se skratka ne drţim tega. Ampak, mislim, da so to zelo resne 

razprave. Dvig DDV, v takšni ali drugačni obliki, je ena izmed najpomembnejših tem. Tudi eden 

izmed paradnih ukrepov vaše vlade. Vi ste o dvigu DDV govorili ţe jeseni 2011. Na vseh 

predvolilnih soočenjih. Ste zagovarjali skratka ta progresivni socialistični princip, ko je treba ljudi 

napast iz vseh strani pri njihovih davkih. In danes pač en manjši del tega saniramo, ne? Vzpenjača, 

prihodki iz strani vzpenjače, niso bistveni, bistveni prihodki za proračun Mestne občine Ljubljana. 

Prav tako ostale postavke ne predstavljajo tistih krucialnih finančnih stebrov. Ţelel bi pa povedat še 

sledeče. Da ima dvig DDV multiplikativne učinke negativne. Kot je znano, se 70% investicij z 

evropskimi sredstvi odvija prav v občinah. In občine bodo s tem dvigom DDV seveda zelo prizadete. 

Kajti vse investicije v infrastrukturo, šole, ceste, vrtci, ne vem, če hočete mrliške veţice. Občina 

plačuje pogodbe tudi tako kot z DDV-jem. In s tem se bodo vsi projekti podraţili. Vendar, to se 

strinjam, to je prostor za debato o dvigu DDV. V, prav gotovo ni v mestnem svetu. Prostor za to je v 

drţavnem zboru. Ampak, ne glede na to. Danes imamo pred samo najbolj očiten primer saniranja 

zelo zgrešene fiskalne politike. Mi seveda tem blaţitvam, ki jih sprejemamo danes, ne bomo 

nasprotovali. Se pa sprašujem, jaz osebno, zakaj, zakaj niste uspeli doseč, da bi vlada sprejela uredbo 

o spremembi metodologije za oblikovanje cen storitev občinskih gospodarskih javnih sluţb, varstvo 

okolja. In na ta način zavaroval finančni interes vseh meščank in meščanom, ki bodo s 1. 7. plačevali 

draţje storitve podjetjem Vo-Ka, Snaga in Javno podjetje Energetika Ljubljana?  

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Hvala lepa. Ampak, da tako bo mal zabavno, bom mal repliciral. No, tako, mal za zanimivost, ne? 

Res je, dvig DDV-ja sem jaz zagovarjal v onih volitvah, kot edini med vsemi, zavedajoč se, da bo do 

tega prišlo. Ampak, v spomin, ker imate slab spomin, ne? Ţe vlada Janeza Janše je imela v svojih 

dokumentih, da se dvig DDV-ja predvideva do 3% dvig. In drugič, ko pravite, ne? Da s to vlado, ne? 

Kadar se govori, primite se za denarnice. Bi rekel, ne skrbite za to, ne? Ker ta vlada ne bo kupovala 

Patrij. Gospod Brnič Jager, izvolite.  

 

GOSPOD MIRKO BRNIČ JAGER 

Hvala za besedo gospod ţupan. Bo moja,  ta točka, v zvezi z vzpenjačo, danes najbolj nepotrebna. 

Zaradi tega, ker, kot smo ţe omenjal v prejšnjih razpravah, je dvig cene, ki je bil prej sprejet, bil 

nepotreben in zadeva dejansko enotno politiko delovanja Ljubljanskega gradu. Zdaj, jaz mislim, da, 

da bi, kot sem ţe povedal in kot zagovarjal. Vzpenjača je poseben trenutek ljubljanske poslovnosti, ki 

se pa je ne zavedate. Nočete se zavedat. Na njej izvajate neko stiskaško politiko. Dvigujete cene. In 

na ta način pravzaprav onemogočate neko poslovno poteznost, gostoljubnost in predvsem in izjemno 

priloţnost za to, da bi Ljubljanski grad vrhunsko deloval. To vse, …/// … nerazumljivo…/// … 

stiskaški lobiji tako prevladujejo na Ljubljanskem gradu, bi lahko mirno vgradili v vse ostale storitve. 

Kar tako in tako je, verjetno ţe storjeno, pa se verjetno tukaj stvari podvajajo in na ta način bi lahko 

gradu zagotovili res vrhunsko poslovnost. Dober obisk. Kvaliteto vseh programov. V današnjem 

stanju pa lahko rečem, jaz mislim, da si na gradu prizadevajo, nimam nekih negativnih mnenj o tem, 

kar se dogaja, ampak vidim, da na programski shemi, so problemi. Ljudje, ki pripravljajo programsko 

shemo, tarnajo, da nimajo sredstev, da bi privabili kvalitetne skupine. Celo zahtevajo od tistih, ki se 

prijavljajo za nastope, da morajo se odpovedat honorarjem in tako dalje. Tako, da tukaj se mi zdi ena, 

ena zelo zgrešena politika. Ta današnji DDV pa nekako izpostavlja ne potrebo po tem, da se ta 

poslovnost ponovno, ponovno predstavlja v tej svoji, svoji, bi rekel neproduktivni sferi. In, in tudi 

izpostavlja večne probleme, da grad pač ne deluje tako, kot bi moral. Bolj mišljenje je, da bi, da bi z 

vstopnicami, se pravi z vozovnicami, ki bi ne obremenjevale, ki bi bile zastonj, to se pravi, kot 

povabilo na grad, bistveno prispevali k poslovnosti Ljubljanskega gradu, njegovi kvaliteti in 

predlagam, ponovno v premislek, da se s tem v zvezi sprejme bistveno bolj konstruktivno politiko. 

Hvala lepa. In še to, če dovolite, obrazlagam svoj glas, da ne bom potem motil seje. Glasoval bom 
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proti, ker stojim na stališču, da je, kot sem rekel, vzpenjača priloţnost in ne predmet poslovnega 

stiskaštva. Hvala lepa.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Gospa Škrinjar. 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Ja. Replika…  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Izklopite se…. Samo izklopite se…  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Replika na vaš odgovor… Jaz… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Na čigav odgovor? 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

Na vašo, na vašo izvajanje. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morete. Ne morete, ste zamudila, gospod… 

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR  
Sem dvignila roko istočasno, pa ste dali gospodu… 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morete na moje, ne morete… samo tisti, ki mu dajem odgovor, replicira, lahko udari repliko.  

 

GOSPA MOJCA ŠKRINJAR 

O.K. Hvala.  

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Ne morete vi. Je ţe prepozno. Je ţe bil vmes gospod… ne morete gospod Pavlin. Ja, takrat bi moral, 

ko je mel gospod Brnič Jager besedo. Gospod Jazbinšek, izvolite.  

 

GOSPOD MIHA JAZBINŠEK 

A lahko javno poveste, kdaj bo prišlo na vrsto ohranitev današnjih cen v Vo-Ki in v drugih javnih 

podjetjih in v Holdingu? Hvala lepa. 

 

GOSPOD ZORAN JANKOVIĆ 

Še kdo prosim? Zaključujem razpravo. 

 

Ugotavljam navzočnost po tej točki… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

V tej točki… Pajaci, se ne splača, ne? 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 

 

Ko bo cirkus v Ljubljani, vas bom povabil tam, ne? Kadar… 

 

…/// … iz dvorane – nerazumljivo…/// 
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30. 

 

Zdaj pa predlagam ostalim, ki ste bili tih, da odločitev o ohranitvi cen na Ljubljanskem gradu, tirno 

vzpenjače, prepustimo razpravljavcem, ne? Pa, da ne glasujemo. Zdaj imamo navzočnost. Pa da 

vidimo, kaj bojo odločili, ne? A bojo pustili cene iste, ali bodo cene dvignili. 

 

Izvolite, glasovanje poteka.  

Da vas vidimo zdaj, kaj boste, ko sam govorite…. 

Gospod Brnič je rekel, da bo proti.  

Hvala lepa. Glasovanje je zaključeno. 

8 ZA PREDLOG. 

8 ZA PREDLOG, 2 PROTI.  

 

Torej, sprejet je Predlog… Ponovitev glasovanja?  

 

Glasujemo še enkrat O PREDLOGU SKLEPA: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Sprememb Poslovnega načrta Javnega 

zavoda Ljubljanski grad, za leto 2013. 

 

Prosim za vaš glas. 

28 ZA. 

2 PROTI. 

Hvala lepa. 

 

S tem je seja zaključena. Hvala za prisotnost. Lepo se imejte, lep dan še naprej.  


