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MESTNEMU SVETU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 

 
POROČILO 

 
Odbor za gospodarske javne službe in promet je na svoji 31. seji dne24. marca 2010 kot 
pristojno delovno telo obravnaval gradivo za 9. točko dnevnega reda 37. seje Mestnega sveta 
MOL, sklicane za 29. 03. 2010 z naslovom: »Predlog Sklepov za izvedbo projekta »Uvedba 
brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana« v obliki javnonaročniškega javno-
zasebnega partnerstva in Amandma Svetniškega kluba NSi. Odbor je po razpravi sprejel 
naslednje SKLEPE:  
 
 
1. SKLEP: 

Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira amandma Svetniškega kluba 
NSi, ki se glasi:  

Črta se beseda »javnonaročniškega«. 
 
 (Glasovanje: navzočih: 6; 1 glas ZA; 5 glasov  PROTI; Sklep ni bil sprejet.) 
 
 
2. SKLEP: 
 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira SKLEP:  
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotavlja obstoj javnega interesa za izvedbo projekta 
»Uvedbe brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana« v obliki 
javnonaročniškega javno-zasebnega partnerstva in predlaga Mestnemu svetu, da ga 
sprejme. 
 
(Glasovanje: navzočih: 5; 5 glasov ZA;  0 glasov PROTI; Sklep je bil sprejet.) 
 
 
3. SKLEP: 
 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča župana Mestne občine Ljubljana Zorana 
Jankovića za imenovanje strokovne komisije za izbiro zasebnega partnerja za izvedbo 
predmeta javno-zasebnega partnerstva, objavo javnega razpisa, 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 za izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega omrežja na območju 
Mestne občine Ljubljana« in predlaga Mestnemu svetu, da ga sprejme.  
 
(Glasovanje: navzočih: 5; 0 glasov ZA;  2 glasova PROTI; Sklep ni bil sprejet)   
 
4. SKLEP: 
 
Odbor za gospodarske javne službe in promet podpira SKLEP: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Akt o javno-zasebnem partnerstvu za 
izvedbo projekta »Uvedba brezžičnega omrežja na območju Mestne občine Ljubljana« in 
predlaga Mestnemu svetu, da ga sprejme. 
 
(Glasovanje: navzočih: 5; 1 glas ZA; 2 glasova PROTI; Sklep ni bil sprejet) 
 
 
 
  
Pripravil:                                                                                     Podpredsednik:   
Iztok BEŽAN                                                                             Miha JAZBINŠEK  
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