
 

 

 

Številka: 03200-13/2013-8 

Ljubljana:  1. 7. 2013 

 

Mestna občina Ljubljana                                                                                 27. seja MS MOL 

Mestni svet                                                                                                            k 2. točki 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

Zadeva: vprašanja in pobude 

 

V skladu z 98. členom Poslovnika MOL, posredujem županu in pristojnim službam ustno vprašanje, 

ki zadeva kandidaturo MOL za pridobitev odmevnih evropskih  nagrad in s tem v zvezi podrobno 

predstavitev zadnje kandidature za nagrado Zelena prestolnica Evrope: 

 

 EVROPSKE NAGRADE MEST ALI PRESTOLNIC 

1. Naštejte, po posameznih naslovih, vse kandidature Ljubljane, s katerimi je MOL pod 

vodstvom župana, g. Zorana Jankovića, od začetka njegovega prvega mandata do 

danes, v imenu MOL tekmovala za nagrade mest, prestolnic ali regij in koliko sredstev 

je MOL porabila za posamezne kandidature iz točke ? 

2. Predstavite  stroškovnik zadnje kandidature MOL za Zeleno prestolnico Evrope 2013 

in s tem v zvezi odgovorite na sledeča vprašanja ?  

a. Kateri oddelek MOL je pripravil gradivo za kandidaturo ? 

b. Kakšne stroške so predstavljale posamezne postavke: 

- Prijavnina in kotizacije, 

- Stroški priprave natečajnega gradiva, 

- Avtorski honorarji, prevodi in nagrade, 

- Potni stroški in dnevnice, 

- Nagrade ali darila organizatorjem, vodstvu tekmovanja ali 

tretjim osebam 

3. Ali se v zvezi s posameznimi kandidaturami izpostavljene določene avtorske pravice, ki 

MOL zavezujejo k spoštovanju in izvrševanju avtorskih pravic? 

 

OBRAZLOŢITEV: 

Spoštujemo dejstvo, da se MOL, s stanjem v katerem se nahaja kot mesto ali regija in s svojimi 

razvojnimi programi izpostavlja kritični presoji na mednarodnih natečajih.  

Vsi, ki lahko s svojim delovanjem vplivamo na razvoj MOL, se zavedamo, tako stopnje objektivnega 

napredka kakor tudi  zaostajanja v razvoju Ljubljane s primerljivimi okolji.  Pred posameznimi 

odločitvami  ocenjevalnih komisij smo zasledili v nekaterih medijih in nastopih posameznikov, 

izpostavljanje neobjektivnih dejstev in pričakovanj. Tudi zaradi tega in pomislekov, ali se v nekaterih 

primerih motiv pridobitve prestiţne nagrade ne nahaja pred stvarnim stanjem, ki ga v MOL ţivimo, 

pričakujemo določena pojasnila in celovite odgovore.  

 

                                        Mirko Brnič Jager 

                                       vodja svetniške skupine SDS 

 

 

 


