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Datum: 22.01. 2010 
                                                                                                k točki 9. 

Mestni svet 
 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za Odbor za gospodarske javne službe in promet 
je na korespondenčni seji, 

ki je bila od 20. do 22. januarja 2010 do 9. ure, 
obravnaval gradivo za 35. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

in ob obravnavi točke 
Predlog Koncesijskega akta za podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega 
sistema izposoje koles na območju Mestne občine Ljubljana 
 
sprejel naslednje sklepe: 
 
SKLEP 1 : 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira sprejem amandmaja Svetniškega kluba 
NSi, da se v drugem odstavku 13. člena prvi stavek spremeni tako, da se ta glasi: Koncesija se 
podeli za obdobje 5 let z možnostjo podaljšanja. 
Sklep ni bil sprejet: 1glas ZA in 4 glasovi PROTI. 
 
SKLEP 2 : 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira sprejem predloga Koncesijskega akta za 
podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju 
Mestne občine Ljubljana.  
Sklep je bil sprejet: 4 glasovi ZA in   1   glas PROTI. 
 
SKLEP 3 : 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira sprejem predloga Koncesijskega akta za 
podelitev koncesije za vzpostavitev in upravljanje javnega sistema izposoje koles na območju 
Mestne občine Ljubljana skupaj s sprejetim amandmajem.  
Sklep ni bil sprejet: 1glas ZA in 4 glasovi PROTI. 
 
SKLEP 4 : 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira sprejem pooblastila župana Mestne 
občine Ljubljana Zorana Jankovića za 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.  
Sklep je bil sprejet: 4 glasovi ZA in   1   glas PROTI. 
 
Seja je bila končana 22.01. 2010 ob 9.00.uri. 
 
Pripravil: Danilo SLIVNIK                          Predsednik: 

Prof.dr. Andrej RUS,l.r.
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