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Datum: 25.5. 2011 

 

          Točka 11 a) in b) 

MESTNI SVET 

 

 

 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za finance je na 5. redni seji,  

obravnaval gradivo za 6. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 

in ob obravnavi točke 

 

a) Predlog sprememb in dopolnitev Letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja 

Mestne občine Ljubljana za leto 2011 

b) Predlog sprememb in dopolnitev Letnega načrta razpolaganja nepremičnega 

premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2011 

 

 

Obravnaval: 

 

Amandma k predlogu Dopolnitve letnega načrta  pridobivanja  nepremičnega premoženja MOL v 

letu 2011:  

»V preambuli predloga Sprememb in dopolnitev letnega načrta pridobivanja nepremičnega 

premoženja MOL za leto 2011 se črta besedilo:», četrtega odstavka 15. Člena Uredbe o stvarnem 

premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 

49/10)….«. 

 

Amandma JE bil sprejet s 3 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 5 prisotnih. 

 

Amandma k predlogu Dopolnitve letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL v 

letu 2011:  

»V preambuli predloga Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za 

leto 2011 se črta besedilo:» ,četrtega odstavka 15. Člena Uredbe o stvarnem premoženju države, 

pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10)….«. 

 

Amandma JE bil sprejet s 3 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 5 prisotnih. 

 

 

in sprejel 

 

SKLEP 1 
 

Odbor za finance podpira Predlog sprememb in dopolnitev Letnega načrta pridobivanja 

nepremičnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2011in ga predlaga Mestnemu svetu 

Mestne občine Ljubljana v sprejem, skupaj s sprejetim amandmajem.  

 

Sklep  JE bil sprejet s 3 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 5 prisotnih. 

 



 

 

SKLEP 2 
 

Odbor za finance podpira Predlog sprememb in dopolnitev Letnega načrta razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2011 in ga predlaga Mestnemu svetu 

Mestne občine Ljubljana v sprejem, skupaj s sprejetim amandmajem 

  

Sklep  JE bil sprejet s 3 glasovi ZA, 0 glasovi PROTI od 5 prisotnih. 

 

 

 

 

 

Pripravila:                                                 

mag. Irena STRELEC 

Predsednica odbora: 

Jadranka DAKIĆ 

 

 

 

 

 

 


