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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET   P O R O Č I L O  
Odbor za finance je na 34. seji, 16. 6. 2010,  

obravnaval gradivo za 41. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

in je ob obravnavi točke 

Predlog Sklepov o javno-zasebnem partnerstvu za izvedbo projekta »Center četrtne 

skupnosti Šmarna gora«, sprejel naslednje sklepe: 
 

SKLEP 1: 
 

Odbor za finance soglaša s Predlogom sklepa pod zaporedno številko 1:« Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana ugotavlja obstoj interesa, da se projekt »Center četrtne skupnosti Šmarna gora« izvede v 

obliki javno-zasebnega partnerstva.« in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 

Sklep  JE bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 glasov. 

SKLEP 2: 
 

Odbor za finance soglaša s Predlogom sklepa pod zaporedno številko 2:« Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana sprejme sklep s katerim potrjuje, kot optimalno obliko javno-zasebnega partnerstva za 

realizacijo projekta »Center četrtne skupnosti Šmarna gora«, koncesijo gradnje na podlagi kombinacije 

modelov DBTO in DBOT.« in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 

Sklep  JE bil sprejet s 4 glasovi ZA  in 0 glasovi PROTI  od 4 glasov. 

 

SKLEP 3: 
 

Odbor za finance soglaša s Predlogom sklepa pod zaporedno številko 3:« Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana sprejme sklep s katerim potrjuje, da se kot postopek izbire izvajalca javno-zasebnega 

partnerstva, uporabi postopek s pogajanji brez predhodne objave. Pogajanja naj se izvedejo s 

promotorjem MADEJA nepremičnine, gradbeništvo in inženiring d.o.o., kot edinim  sposobnim 

ponudnikom. V postopku naj se preveri finančna in tehnična sposobnost promotorja za izvedbo  

projekta »Center četrtne skupnosti Šmarna gora.« in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 

Sklep  JE bil sprejet z 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 glasov. 

 

SKLEP 4: 
 

Odbor za finance soglaša s Predlogom sklepa pod zaporedno številko 4:« Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana  pooblašča župana Zorana Jankoviča 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.« in ga predlaga mestnemu 

svetu v sprejem. 

 

Sklep  JE bil sprejet z 3 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 glasov. 

 

Pripravila:                                                 
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Predsednica odbora: 
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