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ZADEVA: Predlog za umik točke z dnevnega reda 27. seje Mestnega sveta Mestne občine  

                   Ljubljana dne 8. julija 2013 

 

 

Na podlagi 94. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 

uradno prečiščeno besedilo) Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana  predlagamo, da ob obravnavi 

dnevnega reda 27. seje mestnega sveta dne 8. julija 2013 sprejme naslednji  

 

p r e d l o g  s k l e p a :  

 

Z dnevnega reda 27. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 8. 7. 2013 se umakne:  
 

12. točko z naslovom: »Predlog Odloka o dopolnitvah Odloka o merilih za določitev 

podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja gostinska 

dejavnost, s predlogom za hitri postopek« 

 

 

Obrazložitev: 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je na 18. seji dne 24. septembra 2012 sprejel Odlok o merilih za 

določitev podaljšanega obratovalnega časa gostinskih obratov in kmetij, na katerih se opravlja 

gostinska dejavnost. Ta odlok že določa, v katerih primerih se lahko izda soglasje za obratovanje 

gostinskega obrata v podaljšanem obratovalnem času. V Svetniškem klubu NSi menimo, da 

podaljšanje, kot je predvideno v že veljavnem odloku, zadostuje tudi za potrebe ponudbe v času 

posebnih prireditev v Mestni občini Ljubljana, zato sprejemanje posebne ureditve ni potrebno. 

Prepričani smo namreč, da mora biti evropsko prvenstvo v košarki namenjeno promociji športa in 

zdravega življenja, ne pa promociji nezdravega življenja s ponočevanjem. Kaj se bo dogajalo v 

nočnih urah v lokalih, ki naj bi bili odprti cele noči? V Ljubljani je bilo v preteklosti že veliko 

prvenstev (namizni tenis, hokej, gimnastika, umetnostno drsanje, košarka  itd.), pa te prireditve niso 

bile nič manj uspešne, kljub dejstvu, da lokali niso bili odprti cele noči. V času evropskega prvenstva 

v košarki naj bo Ljubljana mesto športa in ne ena sama velika beznica! 

 

 

 

 
Mojca Kucler Dolinar 

Vodja Svetniškega kluba N.Si 
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