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Datum: 18. 6. 2012 
 
 
Gospod  
Zoran Janković, 
Župan Mestne občine Ljubljana 
 
 
Zadeva: Zahteva za sklic izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
 
Spoštovani gospod Zoran Janković, župan MOL 
 
Spodaj podpisani člani Mestnega sveta MOL zahtevamo na osnovi določil 53., 54. in 55. člena Poslovnika MS 
MOL, da skličete izredno sejo Mestnega sveta MOL, ki mora biti v petnajstih dneh po vložitvi te zahteve, ker ni 
pogojev za redno sejo v spomladanskem terminu. 
 
Razlogi za sklic seje so v Sporočilu za javnost Mestne občine Ljubljana (Zoran Janković, župan, Ljubljana 25. 
maj 2012), kjer je v zadevah »MOL-GREP«, »Zemljišče Baza Dante« in »Lekarna Ljubljana«, ostal cel spekter 
širših in konkretnih vprašanj nepojasnjenih, oziroma se je pojavil cel spekter novih pojasnil, za katere podpis-
niki zahteve za sklic izredne seje zahtevamo obravnavanje na Mestnem svetu MOL predvsem z vidika načina 
županovanja župana MOL, Zorana Jankovića, načina poslovanja zasebnega partnerja v okviru JZP (Stožice), 
načina poslovanja solastnika na zemljišču MOL (Baza Dante) in načina poslovanja javnega zavoda (Lekarna 
Ljubljana). 
 
 
Lep pozdrav! 
 
 

          Podpisniki zahteve za sklic: 
 
 

Miha Jazbinšek, prvopodpisani 
 
 
 
Priloge: 

 Seznam podpisnikov 

 Predlog dnevnega reda; 

 Gradivo k Predlogu Sklepa o zaščiti javnega interesa, zemljišča in namembnost (Vrtno mesto Sibirija)  

 Gradivo k Predlogu Sklepa o razveljavitvi Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana za usta-
novitev podjetja (LL Grosist d.o.o.) 

 Gradivo k Predlogu Sklepa o razveljavitvi Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda 
Lekarna Ljubljana (Marko Jaklič) 

 Gradivo k Predlogu Sklepa o zaščiti javnega interesa, Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo pro-
jekta izgradnje večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta s pri-
padajočo infrastrukturo (Stožice) 
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Datum: 
 

 
 
 

  PREDLOG 

 
 
Dnevni red 5. izredne seje Mestnega sveta Mesne občine Ljubljana 
 
 
1. Predlog Sklepa o zaščiti javnega interesa, zemljišča in namembnost (Vrtno mesto Sibirija) 
  
2. Lekarna Ljubljana: 

a) Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana za ustano-
vitev podjetja (LL Grosist d.o.o.) 

b) Predlog Sklepa o razveljavitvi Sklepa o soglasju k imenovanju direktorja Javnega zavoda 
Lekarna Ljubljana (Marko Jaklič) 

 
3. Predlog Sklepa o zaščiti javnega interesa, Akt o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta 

izgradnje večnamenskega nogometnega stadiona, športne dvorane ter spremljajočega objekta s 
pripadajočo infrastrukturo (Stožice) 

 
 
 
 
 
 
 

Svetniški klub Zeleni Slovenije Svetniški klub NSi Svetniški klub SDS 
Miha Jazbinšek, vodja Mojca Kucler Dolinar, vodja Dragutin Mate, vodja 

 
 
 
                     
 

       




