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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 
Miha JAZBINŠEK, član 
ZELENI SLOVENIJE 
 
SI-1000 LJUBLJANA, Adamič-Lundrovo nabrežje 2 

: 01 / 306 1294; 041 / 790 919; faks: 01 / 306 1013; e-mail: miha.jazbinsek@ljubljana.si 
 
Številka: 300-4/00- 
Datum: 19. novembra 2003 
 
 
 
Gospa  
Danica SIMŠIČ, Županja 
MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 
 
 
 
ZADEVA: 
Spremembe in dopolnitve Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske 
urbane regije 
ZVEZA: 
8. redna seja Mestnega sveta MOL 
 
 
 
Spoštovana gospa Županja, 
 
prosim Vas, da skladno določilom tretjega odstavka 50. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL 
uvrstite na dnevni red 8. redne seje MS MOL predlog sprememb in dopolnitev Odloka o ustanovitvi 
Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 6/01) – v nadaljevanju 
Odlok. 
 
Ker Mestnemu svetu predlagam sprejem predlaganega akta po hitrem postopku, Vas zaprošam, da ga 
kot takega tudi uvrstite na dnevni red. 
 
Gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve Odloka (ki je bil tudi sam sprejet po hitrem 
postopku), predvsem redakcijskega značaja, odprave redundance registriranih dejavnosti in z vidika 
zakonske aktualizacije. S hitrim postopkom bi bil akt konzumiran racionalno, da se ne bi s temi 
spremembami in dopolnitvami bremenili v nedogled. Če mestni svet ne sprejme odločanja po 
hitrem postopku, se gradivo vrne avtomatično v fazo osnutka. 
  
 
 
Lep pozdrav, 

 
 
 

Miha JAZBINŠEK 
 

v vednost: 
• Služba za organiziranje dela mestnega sveta, tu 
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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 
Miha JAZBINŠEK, član 
ZELENI SLOVENIJE 
 
SI-1000 LJUBLJANA, Adamič-Lundrovo nabrežje 2 

: 01 / 306 1294; 041 / 790 919; faks: 01 / 306 1013; e-mail: miha.jazbinsek@ljubljana.si 
 
Številka: 300-4/00-38 
Datum: 19. november 2003 
 
 
 
 
ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA MESTNE 

OBČINE LJUBLJANA 
 
NASLOV: Predlog Odloka o Spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi 

Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (s predlogom za 
obravnavo po hitrem postopku) 

PREDLAGATELJ: Miha JAZBINŠEK, svetnik MOL na listi ZELENI SLOVENIJE 
 
 
 
 
PREDLOGA SKLEPOV: 
 
1. »Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Odlok o Spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije 
obravnava po hitrem postopku.« 
Obrazložitev: 
Svet sprejema odločitev o hitrem postopku na začetku obravnave točke dnevnega reda. Skladno 
četrtemu in petemu odstavku 122. člena Poslovnika MS MOL so utemeljeni razlogi v tem, da gre 
za manj zahtevne spremembe in dopolnitve Odloka (ki je bil tudi sam sprejet po hitrem postopku), 
predvsem redakcijskega značaja, odprave redundance registriranih dejavnosti in z vidika zakonske 
aktualizacije. S hitrim postopkom bi bil akt konzumiran racionalno, da se ne bi s temi 
spremembami in dopolnitvami bremenili v nedogled. Če mestni svet ne sprejme odločanja po 
hitrem postopku, se gradivo vrne avtomatično v fazo osnutka.  

 
2. »Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije.« 
 
 

 
 

Miha JAZBINŠEK, 
član MS MOL, ZELENI SLOVENIJE 

PRILOGE: 
• Tekst predloga akta 
• Obrazložitev akta 
• Celotno besedilo veljavnega akta 
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P R E D L O G   A K T A : 
 
Na podlagi 2. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US, 71/95 in 8/96) in 
26. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je 
Mestni svet mestne občine Ljubljana na ... seji dne .... sprejel 
 
 

O D L O K   O   S P R E M E M B A H   I N   D O P O L N I T V A H 
Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije 

 
1. člen 

 
V Odloku o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 
6/01) – v nadaljevanju Odlok - se v 4. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi: 
»Dejavnost zavoda iz predhodnega odstavka tega člena sodi po Standardni klasifikaciji 
dejavnosti 2002 v skupino L/75.1 Dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika 
skupnosti, podrazred L/75.130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje.«. 
 
V četrtem odstavku 4. člena se za osmo alineo doda nova predzadnja alinea, ki se glasi: 
»-izvajanje posameznih razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, ki sodijo v 
sektorske, regionalne in skupne razvojne programe,« 
 

2. člen 
 
V 5. členu Odloka se posamezne šifre in nazivi dejavnosti po SKD 1999 popravijo, črtajo, posamezni 
pa uskladijo z določili SKD 2002, tako da se ta člen glasi: 
»Zavod je registriran za opravljanje še dodatnih dejavnosti v skladu s Standardno klasifikacijo 
dejavnosti 2002: 
DE/22.110 Izdajanje knjig 
DE/22.120 Izdajanje časopisov 
DE/22.150 Drugo založništvo 
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja 
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja 
K/74.110 Pravno svetovanje 
K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
K/74.851 Prevajanje 
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.« 

 
3. člen 

 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
 
Št.  
Ljubljana, dne ... septembra 2003. 

  
Županja 

Mestne občine Ljubljana 
Danica Simšič l. r. 
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O B R A Z L O Ž I T E V   P R E D L O G A   A K T A : 
(Odlok o Spremembah in dopolnitvah 
Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije) 
 
 
 
k 1. členu: 
 
V tretjem odstavku 4. člena Odloka, katerega besedilo se glasi: »Dejavnost zavoda iz predhodnega odstavka 
tega člena sodi po standardni klasifikaciji dejavnosti v dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovne 
dejavnosti L – 57.130« se popravi tipkarska napaka v šifri in uskladi naziv z SKD 2002, tako, da se glasi: 
»Dejavnost zavoda iz predhodnega odstavka tega člena sodi po Standardni klasifikaciji dejavnosti 2002 v 
skupino L/75.1 Dejavnost javne uprave ter ekonomska in socialna politika skupnosti, podrazred L/75.130 
Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje.«. Določba, ki se spreminja, je na nivoju skupine 
(razčlemba usklajena z NACE Rev.1) pojasnjevalne narave, na nivoju obligatornega podrazreda (državna 
razčlemba) pa formalne narave za vpis osnovne dejavnosti v sodni register (današnja K/74.13 Raziskovanje trga 
in javnega mnenja je napačnaa). 
 
V četrtem odstavku 4. člena Odloka se pod besedilom »Za izvajanje dejavnosti iz drugega odstavka tega člena 
opravlja zavod naslednje naloge:« za osmo alineo doda nova predzadnja alinea, ki se glasi: »-izvajanje 
posameznih razvojnih nalog na področju gospodarskih javnih služb, ki sodijo v sektorske, regionalne in skupne 
razvojne programe«. V drugem odstavku 12. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list RS, 
št. 32/1993 in 30/1998) je predvideno, da se naloge iz prve alinee prvega odstavka (razvoj, načrtovanje in 
pospeševanje GJS) lahko poveri za to usposobljeni organizaciji. Tudi 13. člen ZGJS govori o možnosti 
posameznih prenešenih nalog v posebno organizacijo. Tiste izmed teh nalog, ki po določilih Zakona o 
spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 60/1999, 56/2003 in 83/2003), sprejetega 
kasneje od ZGJS, sodijo v sektorske, regionalne in skupne razvojne programe, že opravlja na tej osnovi 
ustanovljena Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR). 
 
Pravni temelj, poglavitna rešitev, razlog in cilj brez večjih finančnih in organizacijskih posledic za sprejem 
popravka, uskladitve in uravnovešene eksplikacije področja gospodarskih javnih služb so v na novo sprejeti 
Standardni klasifikaciji dejavnosti 2002 (Ur. l. RS št. 2/02). V 75.130 Urejanje gospodarskih področij za 
učinkovitejše poslovanje spada v celoti: 
• upravljanje in urejanje različnih gospodarskih področij: kmetijstva, gozdarstva, izrabe zemljišč, energetskih 

in rudnih bogastev, infrastrukture, prometa, komunikacij, gostinstva in turizma 
• upravljanje splošnih zadev s področja dela 
• izvrševanje regionalne razvojne politike. 
Sem spada tudi: 
• dejavnosti pri zapiranju rudnikov 
• dejavnost s tem povezanih javnih skladov 
 
 
 
k 2. členu: 
 
V 5. členu Odloka se veljavno besedilo glasi: 
»Zavod je registriran za opravljanje še dodatnih dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti: 
DE/22.11 Izdajanje knjig 
DE/22.12 Izdajanje časopisov 
DE/22.15 Drugo založništvo 
K/70.11 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg 
K/70.12 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti 
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja 
K/74 Druge poslovne dejavnosti 
K/74.110 Pravno svetovanje 
K/74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
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K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje 
K/74.202 Prostorsko planiranje in urbanistično svetovanje 
K/74.50 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile 
K/74.831 Prevajanje 
M/80 Podjetniško in drugo poslovno svetovanje 
M/80.42 Drugo izobraževanje.« 
 
Črtajo se dejavnosti z dvomestno šifro, ker napačno predstavljajo cela poglavja, ostalo se uravnovesi na 
petmestnih šifrah (podrazredi - zahteva Zakona o sodnem registru), korigira se ena šifra in aktualizirajo se 
nazivi po SKD 2002, s čemer se odpravi tudi nekaj pojmovnih oziroma tiskovnih napak. Dejavnost 
K/73.101 je ustreznejša kot dejavnost 73.103, ki je preozka. Izpusti se dejavnosti, ki jih opravljajo drugi 
zasebnopravni in javnopravni subjekti v MOL in občinah v regiji (K/70.120 Trgovanje z lastnimi 
nepremičninami, K/70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg, K/74.202 Prostorsko, 
urbanistično in krajinsko načrtovanje, K/74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile). Tako se 
korigirani člen glasi: 
»Zavod je registriran za opravljanje še dodatnih dejavnosti v skladu s Standardno klasifikacijo dejavnosti 2002: 
DE/22.110 Izdajanje knjig 
DE/22.120 Izdajanje časopisov 
DE/22.150 Drugo založništvo 
K/73.101 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju naravoslovja 
K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja 
K/74.110 Pravno svetovanje 
K/74.120 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 
K/74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
K/74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje 
K/74.851 Prevajanje 
M/80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje.« 
 
Glej tudi obrazložitev k 1. členu. 
 
 
 
 
 

Miha JAZBINŠEK 
član MS MOL, ZELENI SLOVENIJE 
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CELOTNO BESEDILO VELJAVNEGA AKTA 
 
Na podlagi 2. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odločba US, 71/95 in 8/96) in 26. člena 
statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 32/95, 33/95, 71/97, 13/98 in 24/00) je Mestni svet mestne 
občine Ljubljana na 22. seji dne 15. 1. 2001 sprejel 
 

O D L O K 
o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije 

 
I. UVODNI DOLOČBI 

1. člen 
Ustanovitelj zavoda Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (v nadaljevanju: zavod) je Mestna 
občina Ljubljana, Mestni trg 1, Ljubljana. 
Ustanoviteljske pravice izvršuje mestni svet. 
 

2. člen 
S soglasjem ustanovitelja lahko postanejo soustanovitelji zavoda tudi druge pravne in fizične osebe. 
Medsebojne pravice, obveznosti in odgovornosti vseh ustanoviteljev, predvsem način izvrševanja 
ustanoviteljskih pravic ter višina ustanoviteljskega deleža se uredi s pogodbo. 
S pogodbo določeni ustanoviteljski deleži drugih ustanoviteljev, v razmerju do Mestne občine Ljubljana, 
znašajo lahko največ 49 %. 
 

II. IME IN SEDEŽ ZAVODA 
3. člen 

Ime zavoda se glasi: Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije. 
Skrajšano ime zavoda se glasi: RRA LUR. 
Sedež zavoda je: Ljubljana, Linhartova ulica št. 13. 
 

III. DEJAVNOST ZAVODA 
4. člen 

Zavod opravlja svojo dejavnost neprofitno. 
Dejavnost zavoda obsega: 
– pospeševanje celovitega razvoja regije, 
– pripravo ter izvajanje regionalnih in drugih razvojnih programov. 
Dejavnost zavoda iz predhodnega odstavka tega člena sodi po standardni klasifikaciji dejavnosti v dejavnost 
javnih ustanov za pospeševanje poslovne dejavnosti L – 57.130. 
Za izvajanje dejavnosti iz drugega odstavka tega člena opravlja zavod naslednje naloge: 
– priprava regionalnega, skupnih in razvojnih programov občin, 
– koordiniranje dela lokalnih razvojnih organizacij, ki sodelujejo pri pripravi in izvajanju regionalnega, 

skupnih in razvojnih programov občin, 
– spremljanje, poročanje in nadzor izvajanja regionalnega, skupnih in občinskih razvojnih programov, 
– svetovanje in priprava projektov za kandidiranje na razpise za dodeljevanje finančnih sredstev, 
– organiziranje in koordinacija drugih nalog s področja regionalne strukturne politike, 
– sodelovanje pri pripravi državnih dokumentov razvojnega načrtovanja in strategije regionalnega razvoja 

Slovenije ter državnega razvojnega programa, 
– ustanovitev programskega odbora (v skladu z 9. členom navodila o minimalni obvezni vsebini in 

metodologiji priprave ter načinu spremljanja in vrednotenja regionalnega razvojnega programa Uradni list 
RS, št. 52/00), 

– pospeševanje razvoja, 
– druge naloge določene s predpisi, razvojnimi dokumenti in programom dela. 
 

5. člen 
Zavod je registriran za opravljanje še dodatnih dejavnosti v skladu s standardno klasifikacijo dejavnosti: 
DE/22.11 Izdajanje knjig 
DE/22.12 Izdajanje časopisov 
DE/22.15 Drugo založništvo 
K/70.11 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg 
K/70.12 Trgovanje z lastnimi nepremičninami 
K/73.103 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju kmetijstva in sorodnih dejavnosti 
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K/73.201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja 
K/74 Druge poslovne dejavnosti 
K/74.110 Pravno svetovanje 
K/74.12 Računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje 
K/74.13 Raziskovanje trga in javnega mnenja 
K/74.14 Podjetniško in poslovno svetovanje 
K/74.202 Prostorsko planiranje in urbanistično svetovanje 
K/74.50 Dejavnost agencij za zaposlovanje in posredovanje delovne sile 
K/74.831 Prevajanje 
M/80 Podjetniško in drugo poslovno svetovanje 
M/80.42 Drugo izobraževanje. 
 

IV. ORGANI ZAVODA 
6. člen 

Organi zavoda so: 
1. svet, 
2. direktor, 
3. programsko-razvojni svet. 
 

7. člen 
Svet sestavljajo: 
– pet predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje ustanovitelj, 
– en predstavnik delavcev, ki ga delavci zavoda izvolijo s tajnim glasovanjem, 
– trije predstavniki zainteresirane javnosti, ki jih imenuje ustanovitelj. 
Pristojnosti, trajanje mandata sveta in druga vprašanja se določijo s statutom. 
 

8. člen 
Poslovodni organ zavoda je direktor. 
Direktor organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda, predstavlja in zastopa zavod ter je odgovoren za 
zakonitost dela zavoda. Direktor vodi strokovno delo zavoda in je odgovoren za strokovnost dela zavoda. 
Direktorja imenuje in razrešuje svet, na podlagi javnega razpisa. Za direktorja je lahko imenovana oseba, ki 
izpolnjuje pogoje, določene s statutom. 
K imenovanju in razrešitvi direktorja daje soglasje ustanovitelj. 
Mandat direktorja traja 4 leta. Po preteku mandatne dobe je direktor lahko ponovno imenovan. 
 

9. člen 
Za obravnavanje vprašanj in predlaganje rešitev s področja strokovnega dela zavoda ima zavod programsko 
razvojni svet, ki ima sedem članov, katere imenuje svet izmed strokovnih delavcev zavoda in zunanjih 
strokovnjakov s področja strokovnega dela zavoda. 
Sestava, mandat in strokovne naloge programsko razvojnega sveta se določijo s statutom. 
 

V. SREDSTVA ZA USTANOVITEV IN ZAČETEK DELA 
10. člen 

Za ustanovitev in začetek dela zavoda zagotovi ustanovitelj: 
– poslovne prostore in opremo za nemoteno delo zavoda; 
– finančna sredstva za plače in materialne stroške zaposlenih iz proračuna MOL – poglavje 16 Lokalna 

samouprava, postavka 1607 – ostale razvojne naloge. 
– Poslovni prostori in oprema ne štejejo kot ustanovitveni vložek ustanovitelja, temveč ostanejo v njeni 

izključni lasti. 
 

VI. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO 
11. člen 

Viri financiranja za delo zavoda so: 
– sredstva ustanovitelja, 
– sredstva za izvedbo projektov zainteresiranih naročnikov, 
– in drugi viri v skladu za zakonom in drugimi predpisi. 
 

VII. NAČIN RAZPOLAGANJA S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI 
12. člen 
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Presežek prihodkov nad odhodki, ki ga zavod doseže z opravljanjem dejavnosti iz 4. in 5. člena tega odloka, 
lahko zavod uporablja izključno za izvajanje in razvoj te dejavnosti. 
Podrobnejše določbe o načinu razpolaganja s presežkom prihodkov določa statut. 
 

VIII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA V PRAVNEM PROMETU TER 
ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI ZAVODA 

13. člen 
Zavod je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu samostojno v svojem imenu in za svoj račun ter sklepa 
pogodbe in druge pravne posle v okviru dejavnosti, ki je vpisana v sodni register z omejitvijo, da brez 
predhodnega soglasja ustanovitelja ne more sklepati pravnih poslov v zvezi z nepremičnim premoženjem. 
Zavod odgovarja za svoje obveznosti s sredstvi, s katerimi razpolaga. 
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti zavoda omejeno subsidiarno do višine sredstev, ki so predvidena v 
proračunu ustanovitelja za izvajanje dejavnosti, za katero je zavod ustanovljen. 
 

IX. MEDSEBOJNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI MED USTANOVITELJEM IN ZAVODOM 
14. člen 

Ustanovitelj ima do zavoda naslednje pravice in obveznosti: 
– imenuje predstavnike v svet zavoda, 
– daje soglasje k statutu ter k notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest, 
– daje soglasje k programu dela in finančnemu načrtu, 
– daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja, 
– odloča o statusnih spremembah zavoda, 
– izvaja druge pravice in dolžnosti določene s tem odlokom in drugimi predpisi. 
 

15. člen 
Zavod za opravljanje dejavnosti za katero je ustanovljen uporablja premoženje ustanovitelja, ki ga ima v 
upravljanju. Zavod je dolžan upravljati in uporabljati premoženje ustanovitelja s skrbnostjo dobrega gospodarja. 
Zavod je dolžan ustanovitelju najmanj enkrat letno poročati o izvrševanju letnega programa dela in finančnega 
načrta zavoda. 
 

X. VKLJUČEVANJE VLAGATELJEV 
16. člen 

V zavod se s svojimi vložki lahko vključujejo drugi vlagatelji. O vključitvi drugih vlagateljev odloča 
ustanovitelj. Z vlagateljem se podpiše pogodba o pravicah in obveznostih, ki jih pridobi s svojim vložkom. 
 

XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
17. člen 

Svet zavoda se oblikuje po določilih tega odloka najkasneje v šestdesetih dneh od vpisa zavoda v sodni register. 
Svet zavoda najkasneje v šestdesetih dneh po svojem oblikovanju, sprejme statut in ga predloži v soglasje 
ustanovitelju. 
 

18. člen 
Pravne in fizične osebe v primeru iz 2. člena tega odloka pridobijo status soustanovitelja zavoda, če njihovi 
pristojni organi sprejmejo ta odlok do 31. marca 2001. Če ga sprejmejo po 31. marcu 2001 ne pridobijo statusa 
soustanovitelja, temveč jim gredo pravice v skladu s 16. členom tega odloka. 
 

19. člen 
Vpis zavoda v sodni register mora vršilec dolžnosti direktorja priglasiti najkasneje v petnajstih dneh po 
uveljavitvi tega odloka. 
 

20. člen 
Ta odlok začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št. 300-4/00-8 
Ljubljana, dne 15. januarja 2001. 

 Županja 
Mestne občine Ljubljana 
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