
 

 

Številka: 03208-1/2014-3 

Datum: 3. 3. 2014   

 

k  8. točki 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET     

 

 

P O R O Č I L O 

 
Odbor za šport je na 13. redni seji, dne 3. 3. 2014 obravnaval gradivo 

 za 32. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z naslovom: 

 Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi 

 Javnega zavoda Šport Ljubljana. 
 

Obravnaval je tudi vložene amandmaje Marka Šiške, Svetniški klub SDS in sprejel naslednje sklepe: 

 

I.AMANDMA: 

K 5. členu Predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda 

ŠPORT LJUBLJANA   

Peti člen se v celoti črta.  

Ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 

 

SKLEP 1: 

Odbor za šport ne podpira I. amandmaja mestnega svetnika Marka Šiške, da se 5. člen v celoti 

črta.  

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi za, 1 proti od 5 navzočih.   

 

 

II.AMANDMA: 

K 6. členu Predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda 

ŠPORT LJUBLJANA    

Šesti člen se v celoti črta. 

Ostali členi se ustrezno preštevilčijo.  

 

SKLEP 2: 

Odbor za šport ne podpira II. amandmaja mestnega svetnika Marka Šiške, da se 6. člen v celoti 

črta.  

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi za, 1 proti od 5 navzočih.   

 

 

III.AMANDMA: 

K 7. členu Predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda 

ŠPORT LJUBLJANA   

Sedmi člen se v celoti črta.  

Ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 

 



 

 

 

SKLEP 3:  

Odbor za šport ne podpira III. amandmaja mestnega svetnika Marka Šiške, da se 7. člen v 

celoti črta.  

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi za, 1 proti od 5 navzočih.   

 

 

IV.AMANDMA: 

K 9. členu Predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda 

ŠPORT LJUBLJANA 

Deveti člen se v celoti črta.  

Ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 

 

SKLEP 4: 

Odbor za šport ne podpira IV. amandmaja mestnega svetnika Marka Šiške, da se 9. člen v 

celoti črta.  

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi za, 1 proti od 5 navzočih.   

 

 

V.AMANDMA: 

K 10. členu Predloga Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda 

ŠPORT LJUBLJANA 

Deseti člen se v celoti črta. 

Ostali členi se ustrezno preštevilčijo. 

 

SKLEP 5: 

Odbor za šport ne podpira V. amandmaja mestnega svetnika Marka Šiške, da se 10. člen v 

celoti črta.  

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi za, 1 proti od 5 navzočih.   

  

Po razpravi je dala predsednica na glasovanje naslednji predlog sklepa:  

 

SKLEP 6:  

Odbor za šport podpira predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi 

Javnega zavoda Šport Ljubljana športa in ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine 

Ljubljana v sprejem.  

Sklep je bil sprejet s 4 glasovi za, 1 proti od 5 navzočih.   

         

 

 

Pripravila: 

Tatjana Zavašnik, višja svetovalka II 

 

 
  predsednica 

       dr. Marta BON  

 

 


