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SPREJETI DNEVNI RED 29. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA Z 

DNE 11. 11. 2013 

 

 

 

1. Potrditev zapisnika 28. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

2. Vprašanja in pobude svetnikov ter odgovori na vprašanja in pobude 

3. Poročilo ţupana 

4. Kadrovske zadeve 

5. Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoţenjem MOL, namenskosti in 

smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov 

proračunskih sredstev v letu 2012 

6. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del območja urejanja CI 5/6 Rog  

7. Predlog Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 191 Podutik Kamna Gorica –  

      zahod in 34 Cesta Andreja Bitenca - Podutiška (del)  

8. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 420 Polje – 

Pokopališče 

9. Dopolnjeni osnutek Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem 

prostorskem načrtu za območje Bavarskega dvora 

10. Predlog Sklepa o soglasju k spremembi pogodbe 

11. Predlog Odloka o urejanju in oddaji zemljišč Mestne občine Ljubljana za potrebe  

vrtičkarstva 

12. Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi javne infrastrukture na 

      področju kulture 

13. Predlog Sklepa o spremembi druţbene pogodbe, razrešitvi direktorja in imenovanju novega 

direktorja druţbe BEŢIGRAJSKI ŠPORTNI PARK športni marketing d.o.o. 

14. Predlog Pravilnika o pogojih, merilih in postopku za sofinanciranje izvajalcev letnega  

      programa športa v Mestni občini Ljubljana 

15. Predlog Letnega programa športa v Mestni občini Ljubljana za leto 2014 

16. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi Zavoda za oskrbo na  

      domu Ljubljana s predlogom za hitri postopek 

17. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovnih 

      prostorov za Lekarno Beţigrajski dvor 

18. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 200/171, k.o.  

      1732 – Štepanja vas (prej točka 20) 

19. Predlog Sklepa o ukinitvi grajenega javnega dobra na nepremičnini s parc. št. 738/2, k.o.  
      2636 - Beţigrad (prej točka 21) 

 

 


