
 

  

  

Številka: 03213-7/2011-2-1 

Datum: 19.1.2011 

k točki  5 a) in b) 

ODBOR ZA FINANCE MOL 

MESTNI SVET 

 

P O R O Č I L O 

 

Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost  je na 3. redni seji,  

kot zainteresirano delovno telo  

obravnaval gradivo za 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

in ob obravnavi točk 

 

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

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

 

sprejel naslednje: 

 

 

 

Odbor je obravnaval pripombe podane med javno razgrnitvijo za področje kulture in 

raziskovalne dejavnosti. 

 

 

SKLEP 1 

 

Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost je obravnaval pripombe in pobude podane med javno 

razgrnitvijo osnutkov Odlokov o proračunu Mestne občine Ljubljana za leti 2011 in 2012  s področja 

kulture in raziskovalne dejavnosti in predlaga, da se za podane pripombe preveri moţnost 

upoštevanja pri pripravi predlogov odlokov. 

 

 

Sklep  JE bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 6 navzočih. 

 

 

 

SKLEP 2 

 

Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost podpira sprejem osnutkov Odlokov o proračunu Mestne 

občine Ljubljana za leti 2011 in 2012  s področja kulture in raziskovalne dejavnosti in ju predlaga 

pristojnemu Odboru za finance v obravnavo in sprejem, skupaj s pripombo za katero se naj preveri 

moţnost upoštevanja pri pripravi predlogov odlokov. 

 

Pripomba: 

Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost daje pobudo, da se začne z intenzivnejšo promocijo  

raziskovalne, naravoslovno znanstvene in tehnične kulture v mestu. 

 
Obrazložitev: 



 

 

Odbor meni, da je potrebno spodbujati in ohranjati ustvarjalnost in inovativnost tudi na 

področju naravoslovnih znanosti in tehnične kulture, prav tako pa je potrebno v mesto 

intenzivneje promovirati raziskovalne dejavnosti. Delovna skupina odbora bo pripravila 

smernice in podlago za oblikovanje strategije mesta na raziskovalnem področju, ki bi 

zaobjemala: a) spodbujanje raziskovanj za potrebe mesta in b) spodbujanje razvoja mesta 

tako, da bo Ljubljana postala prijaznejšo mesto za raziskovalce nasploh (študijski klubi, 

inkubatorji, raziskovalne hiše ipd.).  

 

 

 

Sklep  JE bil sprejet s 6 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 6 navzočih. 

 

 

 

 

 

Pripravila:                                                 

mag. Irena STRELEC 

Predsednik odbora: 

prof. dr. Ţiga TURK l.r. 

 

 

 
 


