
 
 

Datum:   9. 12. 2013 

 

 

 

SPREJETI DNEVNI RED 30. SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA Z 

DNE 9. 12. 2013 

 

 

 

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

2. Poročilo župana 

3. Kadrovske zadeve 

4. a) Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2013 

 b) Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o Načrtu ravnanja z nepremičnim 

     premoženjem Mestne občine Ljubljana v vrednosti nad 200.000 eurov za leto 2013  

 c) Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi skupne vrednosti pravnih poslov   

     nepremičnega premoženja, ki jih lahko sklepa Mestna občina Ljubljana v letu 2013   

5. Predlog Rebalansa št. 2 finančnega načrta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 

Ljubljana za leto 2013 

6. Predlog Sklepa o soglasju Javnemu zavodu Lekarna Ljubljana k nakupu poslovne stavbe 

uprave in poslovnih prostorov Lekarne Bežigrad, Lekarne Moste in Lekarne pri šišenski 

knjižnici (razširitev dnevnega reda) 

7. Predlog Sklepa o pravnemu poslu prodaje nepremičnin na naslovu Komenskega ulica 11 v 

Ljubljani (razširitev dnevnega reda) 

8. Dopolnjeni osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 408 Povezovalna 

cesta Agrokombinatska – Hladilniška – del (prej 6. točka) 

9. Predlog Sklepa o soglasju k dodelitvi dela plače za delovno uspešnost direktorici Regionalne 

razvojne agencije Ljubljanske urbane regije za obdobje november 2012 – avgust 2013 iz 

naslova povečanega obsega dela (prej 7. točka) 

10. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o urejanju prometa v Mestni občini 

      Ljubljana s predlogom za hitri postopek (prej 9. točka) 

11. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, kjer se plačuje parkirnina (prej 10.   

      točka) 

12. Predlog Odredbe o določitvi območij za pešce (prej 11. točka) 

13. Predlog Odredbe o določitvi javnih parkirnih površin, namenjenih parkiranju vozil 

stanovalcev s stalnim ali začasnim prebivališčem na območju za pešce (prej 12. točka)            

14. Predlog Sklepa o povečanju vrednosti namenskega premoženja in kapitala Javnega  

      stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (prej 13. točka) 

 

 

UMIK TOČKE: 

Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o avtotaksi prevozih s predlogom za  

hitri postopek (prej 8. točka) 


