
 

 

Številka: 03211-1/2011-4 

Datum:   19. 1. 2011                 

 

k predlagani 5a in 5b. točki 

ODBORU ZA FINANCE 

MESTNEMU SVETU 

 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo je na 1. redni seji,  

ki je bila v  torek, 18. JANUARJA 2011, ob 16.00 uri 

obravnaval gradivo za 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 

in ob obravnavi točke 

 

5.a ) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 

5.b ) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 

sprejel naslednji: 

 

SKLEP 3.1. 

»Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo je obravnaval pripombe podane med 

javno razgrnitvijo osnutkov Odlokov o Proračunu Mestne občine Ljubljana za leti 2011 in 2012 

v poglavju 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, glavni programi (GPR) – 

podjetništvo, turizem, kmetijstvo in predlaga, da se preveri možnost njihovega upoštevanja ob 

pripravi predloga proračuna MOL. « 

 

Sklep  JE bil sprejet z 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od   7     navzočih. 

 

in 

SKLEP 3.2. 

»Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo je obravnaval osnutka Odlokov o 

proračunu Mestne občine Ljubljana za leti 2011 in 2012 v poglavju 4.4. Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet, glavni programi (GPR) – podjetništvo, turizem, kmetijstvo 

in predlaga Odboru za finance ter Mestnemu svetu MOL, da ju sprejme. « 

 

Sklep  JE bil sprejet z 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od   7       navzočih. 

 

Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo je podal pobudo oz. predlog: 

 

»Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo predlaga, da se v Predlog proračuna za leti 

2011 in 2012 dodatno vključi in zagotovi sredstva za okrepitev redarstva in večjo moč občinskih 

inšpektorjev na področju vandalizma, s ciljem, da se vandalizem v Ljubljani sistematično odpravi.« 

 

Predlog  JE bil sprejet z 7 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od   7       navzočih. 

 

Zapisal:                                                 

Boris KAUČIČ 

Predsednica: 

Mag. Nives CESAR  

 

 


