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                                                                                                                                                 OSNUTEK 
 
Na podlagi 29. in  64. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo) in 85. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …….seji …….sprejel 
 
 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE  
STATUTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 
 

1. člen 
 
»V 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. členu Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 
28/01)  se beseda »pečat« nadomesti z besedo »žig«.  
 
 
 

2. člen 
 
14. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»V MOL se njena organizacija in delovanje določita v skladu z načelom subsidiarnosti in 
decentralizacijo kot njegovo uveljavitvijo. 
 
Kot ena izmed oblik uveljavitve načela subsidiarnosti in decentralizacije se na območju MOL 
ustanovijo ožji deli MOL.«. 
 
 

3. člen 
 

V 19. členu se drugi stavek in alineje, ki mu sledijo, črtajo. 
 
 

4. člen 
 
V 54. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: 
 
»Z aktom o imenovanju podžupana župan določi podžupana, ki bo v primeru predčasnega prenehanja 
mandata župana opravljal funkcijo župana do razpisa nadomestnih volitev. Če župan ne določi, kateri 
podžupan bo začasno opravljal funkcijo župana oziroma, če je razrešen, mestni svet odloči, kateri 
izmed članov mestnega sveta bo opravljal to funkcijo.«. 
 
 
 

5. člen 
 
V 55. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:  
 
»Ožji deli MOL so četrtne skupnosti: 
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- Četrtna skupnost Črnuče s sedežem na Dunajski cesti 367, 
- Četrtna skupnost Posavje s sedežem na Dunajski cesti 230, 
- Četrtna skupnost Bežigrad s sedežem na Vojkovi cesti 1, 
- Četrtna skupnost Center s sedežem na Štefanovi ulici 9, 
- Četrtna skupnost Jarše s sedežem na Kvedrovi ulici 32, 
- Četrtna skupnost Moste s sedežem Ob Ljubljanici 36a, 
- Četrtna skupnost Polje s sedežem v Polju 12, 
- Četrtna skupnost Sostro s sedežem na Cesti II. grupe odredov 43, 
- Četrtna skupnost Golovec s sedežem na Litijski cesti 38, 
- Četrtna skupnost Rudnik s sedežem na Poti k ribniku 20, 
- Četrtna skupnost Trnovo s sedežem na Cesti dveh cesarjev 32, 
- Četrtna skupnost Vič s sedežem na Tbilisijski ulici 22a, 
- Četrtna skupnost Rožnik s sedežem na Viški ulici 38, 
- Četrtna skupnost Šiška s sedežem na Kebetovi ulici 1, 
- Četrtna skupnost Dravlje s sedežem na Draveljski ulici 44, 
- Četrtna skupnost Šentvid s sedežem na Prušnikovi ulici 106, 
- Četrtna skupnost Šmarna gora s sedežem na Pločanski ulici 8.«. 
 
V tretjem odstavku se besedilo »Imena in območja« nadomesti z besedo »Območja«. 
 
 

6. člen 
 
V 56. členu se v drugem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Postopek mora biti končan 
najkasneje tri mesece pred rokom, ki je z zakonom, ki ureja lokalne volitve, določen kot prvi rok za 
razpis rednih volitev v svet četrtne skupnosti.«. 
 
V četrtem odstavku se za prvim stavkom doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Interes prebivalcev se 
ugotovi na referendumu.«. Dosedanji drugi stavek četrtega odstavka postane tretji stavek. 
 
 

7. člen 
 
V 57. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi: »Četrtna skupnost nastopa v 
pravnem prometu v okviru nalog, ki jih opravlja samostojno, v skladu s tem statutom.«.  
 
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Pravni posli, ki jih sklene četrtna skupnost, so veljavni le ob soglasju župana razen, če je z veljavnim 
odlokom o proračunu za posamezne posle drugače določeno.«.  
 
 

8. člen 
 
V 58. členu se v tretjem odstavku za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: 
»Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik. 
Če ima svet več podpredsednikov, nadomešča predsednika tisti podpredsednik, ki ga določi predsednik, 
če ga ne določi, pa najstarejši podpredsednik.«. Dosedanji zadnji stavek tretjega odstavka postane četrti 
odstavek. 
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Dosedanji četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo peti, šesti, sedmi in osmi odstavek. 
 
Dosedanji osmi odstavek, ki postane deveti odstavek, se spremeni tako, da se glasi: 
»Za delovanje sveta četrtne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik mestnega sveta.«. 
 
Dosedanji deveti odstavek postane deseti odstavek. 
 
 

9. člen 
 
59. člen se črta. 
 
 

10. člen 
 
60. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL, mestno upravo, 
drugimi četrtnimi skupnostmi in organizacijami katerih ustanovitelj je MOL in sicer: 
- sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet, 
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL, 
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih 

objektov in naprav, 
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb, 
- opozarja na zaznane nepravilnosti  pri izvajanju javnih gospodarskih služb, 
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov, 
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti, 
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede 

predvidene prostorske ureditve, 
- sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov, ki 

obravnavajo območje četrtne skupnosti, 
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov, 
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja, 
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena, 
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot, 
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturnih spomenikov, 
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno 

reševanje, 
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim 

posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov, 
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno - 

izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev, 
- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje 

mestni svet kot ustanovitelj, 
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov s katerimi 

upravlja organ mestne uprave pristojen za lokalno samoupravo in so namenjeni za delovanje 
lokalne samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in 
drugih s področij kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okolje varstvene, protipožarne, 
turistične in drugih dejavnosti z območja četrtne skupnosti, 
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- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi 
upravlja pristojni organ mestne uprave, 

- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v 
sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja 
zaščite in reševanja, 

- spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov, 
- daje mnenja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih lokalov, 
- sodeluje pri ocenjevanju škode v primeru naravnih nesreč, 
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL, 
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic, 
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne 

skupnosti, 
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti 

MOL.«. 
 
 

11. člen 
 
Za 60. členom se dodajo novi  60.a, 60.b, 60.c, 60.č, 60.d in 60.e  člen, ki se glasijo: 
 

»60.a člen 
 

Četrtna skupnost opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, 
in sicer: 
- pospešuje kulturne, športno in rekreacijske, socialne, okolje varstvene, protipožarne, turistične in 

druge dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene 
prebivalcem četrtne skupnosti, 

- organizira kulturne, športne in druge prireditve,  
- izvaja športno - rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena in pri tem 

lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja občanov, 
- letno oblikuje plan manjših komunalnih del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje objektov 

komunalne infrastrukture, ki niso vključeni v druge programe in se izvedejo preko organa mestne 
uprave pristojnega za gospodarske javne službe in promet, 

- lahko opravlja gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja posameznih otroških igrišč in zelenih 
površin, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč v okviru funkcionalno in 
prostorsko zaokroženega oskrbovalnega sistema, ki ne sega izven območja posamezne četrtne 
skupnosti. 

 
Naloge iz zadnje alineje prejšnjega odstavka tega člena se neposredno prenesejo v opravljanje na 
četrtno skupnost z odlokom o urejanju posamezne gospodarske javne službe pod pogojema, da četrtna 
skupnost: 
- predlaga neposredni prenos posamezne gospodarske javne službe v opravljanje, 
- zagotavlja izpolnjevanje vseh predpisanih tehničnih, sanitarnih in drugih standardov in normative 

za izvajanje posamezne gospodarske javne službe.«. 
 
Kriteriji za izvedbo  nalog iz prvih štirih alinej prvega odstavka tega člena se določijo v odloku iz 61. 
člena statuta. 
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60.b člen 
 
Svet četrtne skupnosti:  
- obravnava vprašanja iz pristojnosti MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost, njeno območje in 

prebivalstvo in o tem oblikuje svoja stališča, mnenja in predloge, 
- daje pobude in predloge za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov MOL, 
- obravnava in sprejema predloge občanov in drugih z območja četrtne skupnosti in jih posreduje 

pristojnim v reševanje, 
- na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za 

četrtno skupnost. 
 
Če svet četrtne skupnosti posreduje pred sprejetjem odločitve na mestnem svetu, ki se nanaša na četrtno 
skupnost, svoje mnenje, ga mestni svet mora obravnavati. Predsednik sveta četrtne skupnosti ali drug 
predstavnik, ki ga določi svet četrtne skupnosti, ki je posredovala mnenje k točki dnevnega reda in se 
nanaša na četrtno skupnost, lahko na seji mestnega sveta ali na seji pristojnega delovnega telesa 
predstavi mnenje četrtne skupnosti. 
 
 

60.c člen 
 
Četrtna skupnost ima pravico posvetovati se z organi MOL preden le ti sprejmejo odločitev, ki jo 
neposredno zadeva. Četrtna skupnost ima pravico izraziti svoje mnenje, dajati pobude in predloge o  
vprašanjih upravljanja javnih zadev v MOL, ki se nanašajo na četrtno skupnost. 
 
Pravico do posvetovanja iz prejšnjega odstavka se četrtni skupnosti zagotavlja z obveščanjem, s 
pozivanjem za posredovanje mnenj, pripomb in predlogov ter vključevanjem predstavnikov četrtnih 
skupnosti v posvetovalna telesa, delovne skupine in svete javnih zavodov, ki jih ustanovijo organi 
MOL. 
 
Četrtna skupnost ima pravico sodelovati pri pripravi predlogov odločitev (predpisov in drugih 
dokumentov), ki jih pripravljajo organi MOL in se nanašajo na četrtno skupnost. 
 

 
60.č člen 

 
Četrtna skupnost lahko pridobiva osebne podatke, ki jih potrebuje za izvajanje svojih nalog, v skladu z 
nameni in pod pogoji določenimi v zakonu. 
 

 
60.d člen 

 
Svet četrtne skupnosti lahko za obravnavo posameznih vprašanj sklicuje zbore občanov četrtne 
skupnosti. Za sklic in izvedbo zbora se smiselno uporabljajo določbe tega statuta, s katerimi je urejen 
zbor občanov. 
 
 

60.e člen 
 
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in za obravnavo zadev iz pristojnosti MOL župan lahko 
oblikuje odbor predsednikov svetov četrtnih skupnosti kot svoje posvetovalno telo.«. 
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12. člen 
 
61. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Delovanje četrtne skupnosti se financira iz proračuna MOL, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in 
pravnih oseb, s plačili za storitve in z drugimi prihodki. 
 
MOL mora četrtni skupnosti s proračunom zagotoviti financiranje nalog, ki so s tem statutom določene 
kot naloge četrtne skupnosti.  
 
Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanje četrtne skupnosti iz proračuna MOL se določijo z 
odlokom. 
 
Četrtna skupnost se ne sme zadolževati. 
 
Prihodki in odhodki četrtne skupnosti morajo biti zajeti v finančnem načrtu, ki ga za posamezno 
proračunsko leto oblikuje in mestnemu svetu predlaga svet četrtne skupnosti. Finančni načrt, ki je 
sestavni del proračuna MOL, sprejme na predlog župana mestni svet. 
 
MOL ne prevzema finančnih obveznosti četrtne skupnosti, ki niso zajete v proračunu občine. 
 
Za izvrševanje finančnega načrta četrtne skupnosti je odgovoren svet četrtne skupnosti. 
 
Za izvrševanje finančnega načrta četrtne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo 
financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu MOL. 
 
Nadzor nad finančnim poslovanjem četrtne skupnosti opravlja Nadzorni odbor MOL.«. 
 

 
13. člen 

 
62. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Izvajanje strokovnih, organizacijskih in administrativnih opravil za potrebe četrtne skupnosti  
zagotavlja organ mestne uprave, pristojen za lokalno samoupravo. 
 
Prostore, opremo in materialna sredstva, ki jih potrebuje za svoje delovanje četrtna skupnost, zagotovi 
in z njimi upravlja MOL preko organa mestne uprave, pristojnega za lokalno samoupravo. 
 
Kriteriji in način uporabe prostorov za delovanje četrtne skupnosti se določijo s pravilnikom, ki ga izda 
župan MOL.«. 
 
 

14. člen 
 

V 73. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
 
»Če mestni svet meni, da je vsebina vložene zahteve za razpis referenduma v nasprotju z ustavo in 
zakonom, lahko zahteva, da o tem odloči ustavno sodišče. Zahtevo lahko mestni svet vloži od dne 
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vložitve zahteve in najkasneje do izteka roka za razpis referenduma. Ustavno sodišče odloči o zahtevi 
mestnega sveta v petnajstih dneh.«. 
 
Dosedanja četrti  in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek. 
 
 

15. člen 
 

V 76. členu se v prvem odstavku črta besedilo »o samoprispevkih in«.  
 
Črta se tretji odstavek. 
 
 

 KONČNE DOLOČBE 
 

16. člen 
 
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev statuta preneha veljati Odlok o nalogah četrtnih 
skupnosti Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 78/01). 
 
Z dnem uveljavitve teh sprememb in dopolnitev statuta prenehajo veljati pravila četrtnih skupnosti. 
 

 
17. člen 

 
Spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
Številka: 
Ljubljana, dne 
 
 
                                                                                                                        Županja 
                                                                                                           Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                                   Danica Simšič 
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O B R A Z L O Ž I T E V 
 
 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: mestni svet) je na svoji 27. seji dne 3. 4. 2006 
obravnaval predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) s 
predlogom za sprejem po hitrem postopku. Mestni svet je sprejel odločitev, da se sprejem sprememb in 
dopolnitev Statuta MOL izvede po tristopenjskem postopku. Na nadaljevanju seje dne 10.4.2006 je bil 
predloženi predlog sprememb in dopolnitev statuta MOL prekvalificira v delovni osnutek ter sprejet s 
pripombami iz razprave. Vse predložene amandmaje, pobude iz razprave, pobude in mnenja četrtnih 
skupnosti ter pobude in predloge posredovane predlagatelju po potrditvi delovnega osnutka v 
podaljšani razpravi do 13.4.2006, je predlagatelj ob pripravi osnutka sprememb in dopolnitev Statuta 
MOL preučil. Predlagatelj se je odločil, da v predlagani osnutek vključi le spremembe statuta, ki se 
nanašajo na delovanje četrtnih skupnosti in spremembe in dopolnitve s katerimi se statut usklajuje z 
novelo zakona o lokalni samoupravi. 
 
 
Pripombe, predlogi in mnenja dana k delovnem osnutku 
 
V razpravi k delovnem osnutku so dali konkretne pripombe in predloge: mestni svetnik Miha 
Jazbinšek, mestni svetnik Boštjan Cizelj, mestni svetnik Janez Žagar, mestni svetnik Janez Vrbošek, 
mestni svetnik Mihael Jarc, mestna svetnica Stanislava Marija Ferenčak Marin, mestni svetnik Janez 
Sodržnik, Statutarno pravna komisija, Odbor za lokalno samoupravo, Četrtna skupnost Golovec, 
Četrtna skupnost Posavje, Četrtna skupnost Rožnik in Četrtna skupnost Črnuče. 
 
Odgovori na pripombe: 
 
K 2. členu osnutka (2. člen delovnega osnutka) 
Predlog (Mestni svetnik Jazbinšek, Mestni svetnik Jarc), da naj se črta spremenjeni 14. člen statuta 
MOL, ker je po mnenju pobudnika taka dopolnitev brezpredmetna, ni sprejemljiv. Če želimo celovito 
pristopiti k uveljavitvi načela subsidiarnosti in decentralizacije v občini, je treba to vsebino vgraditi v 
temeljne določbe statuta občine. Na ta način bo ta vsebina temelj za vse ostale vsebine, ki so urejene v 
statutu občine. To bi pomenilo, da sta subsidiarnost in decentralizacija avtomatično (obvezno) prisotna 
pri urejanju katerekoli vsebine, ki je v pristojnosti občine. 
 
K 5. členu osnutka (7. člen delovnega osnutka) 
Predlog (ČS Rožnik), da naj se spremeni ime Četrtne skupnosti Vič s sedežem na Tbilisijski ulici 22a v 
četrtno skupnost Glince Vič s sedežem na Tbilisijski ulici 22, ni sprejemljiv. 56. člen veljavnega statuta 
MOL določa, da mestni svet izvede postopek za ukinitev četrtne skupnosti ali spremembo njenega 
območja enkrat v obdobju med rednimi volitvami v svet četrtne skupnosti. Postopek pa mora biti 
končan šest mesecev pred razpisom rednih volitev. Pred spremembo pa mora mestni svet na teh 
območjih ugotoviti interes prebivalcev. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje četrtne 
skupnosti. Za postopek spremembe imena se smiselno uporablja določba statuta, ki določa postopek za 
spremembo območja oziroma ustanovitev nove četrtne skupnosti.   
 
Predlog (ČS Rožnik) za spremembo območja Četrtne skupnosti Rožnik na območjih, ki mejijo na ČS 
Vič in ČS Šiška, ni sprejemljiv. 56. člen veljavnega statuta MOL določa, da mestni svet izvede 
postopek za ukinitev četrtne skupnosti ali spremembo njenega območja enkrat v obdobju med rednimi 
volitvami v svet četrtne skupnosti. Postopek pa mora biti končan šest mesecev pred razpisom rednih 
volitev.  
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K 7. členu osnutka (9. členu delovnega osnutka) 
Predlog (ČS Črnuče), da naj se dopolni spremenjeni tretji odstavek 57. člena z določilom, da so 
pravni posli, ki jih sklene četrtna skupnost veljavni le ob soglasju župana, razen pravnih poslov pri 
opravljanju lokalnih javnih služb, ki ne presegajo višine 2 mio SIT ter pravnih poslov na področju 
pospeševanja kulturne, športne in druge društvene dejavnosti za potrebe prebivalcev ČS, ki ne 
presegajo 2 mio SIT, ni sprejemljiv. Kot določa tretji odstavek 19. c člena Zakona o lokalni samoupravi 
so pravni posli, ki jih sklene ožji del občine brez predhodnega soglasja župana, nični, vendar lahko 
predpis občine, ki je potreben za izvršitev občinskega proračuna določi kateri pravni posli in v kateri 
višini so ti posli veljavni brez predhodnega soglasja. Vsebina pobude ni predmet statuta temveč odloka 
o proračunu MOL. Veljavni Odlok o proračunu MOL za leto 2006 v petem odstavku določa, da so vsi 
pravni posli, ki jih sklepa četrtna skupnost veljavni brez predhodnega soglasja župana za namene in v 
višinah, določenih v veljavnem finančnem načrtu. 
 
K 8. členu osnutka (10. členu delovnega osnutka) 
Pobuda (ČS Črnuče), da naj se v dodanem tretjem stavku za drugim odstavkom 58. člena za 
besedilom »… ki mu jih določi predsednik sveta« doda »ali svet«, ni sprejemljiv. Podpredsednik sveta 
v primeru kadar nadomešča predsednika opravlja naloge, ki so v skladu s predpisi oziroma sklepi sveta 
v pristojnosti predsednika.  
 
K 10. členu osnutka (12. člen delovnega osnutka) 
Predlog (ČS Črnuče), da naj se v prvem odstavku spremenjenega 60. člena za besedami » sodeluje z 
organi MOL in mestno upravo« dodajo še besede »z drugimi četrtnimi skupnostmi« je sprejemljiv in je 
vključen v osnutek. 
 
Predlog (Odbor za lokalno samoupravo, Mestni svetnik Cizelj), da naj se 60. člen dopolni z novo 
alinejo, ki bo omogočala sodelovanje četrtne skupnosti pri upravljanju poslovnih prostorov, se sprejme. 
V 60. členu je dodana nova alineja.  
 
Predlogi (Mestni svetnik Cizelj, ČS Golovec, Mestni svetnik Jazbinšek, Mestni svetnik Sodržnik), da 
se 60. člen dopolni z določilom, da četrtna skupnost, daje soglasja na urbanistične akte oziroma k 
spremembi prostorskih aktov in predlog, da četrtna skupnost daje obvezno soglasje pri urejanju 
urbanističnih nalog, niso sprejemljivi. Zakon o lokalni samoupravi v drugem odstavku 19. a členu 
določa le možnost, da se s statutom občine določi, da mora občinski svet pred sprejetjem odločitve, ki 
se nanaša na ožji del občine, pridobiti mnenje sveta ožjega dela občine. Določitev soglasja bi bila 
prekoračitev zakona. Soglasje je namreč po četrtem odstavku 19. a člena mogoče določiti s statutom le 
v obratni smeri, tako da so veljavne posamezne odločitve sveta četrtne skupnosti, ko da nanje soglasje 
mestni svet. Zakon o lokalni samoupravi tako jasno omejuje delovanje ožjih delov občin in jih podreja 
nadzoru ter vezanosti pri odločitvah na občinski svet.  
 
Predlog (Mestni svetnik Sodržnik), da se v spremenjeni 60. člen doda alineja, da četrtna skupnost daje 
soglasje k letnemu programu komunalnega opremljanja in nadzoruje izvajanje programa v četrtni 
skupnosti, ni sprejemljiv. Letni program komunalnega opremljanja sprejema mestni svet MOL v okviru 
odloka o proračunu. V skladu s prvo alinejo 60. člena osnutka četrtna skupnost sodeluje pri pripravi 
proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet. Odgovor glede predlaganega določila, da 
četrtna skupnost daje soglasje k aktu, ki ga sprejme mestni svet je vsebovan v prejšnjem odstavku. 
Nadzor nad izvajanjem programa lahko izvajajo le pooblaščeni organi in uradne osebe v okviru 
predpisanih pooblastil, četrtna skupnost pa lahko v skladu s petindvajseto alinejo 60. člena opozarja na 
neizvajanje predpisov MOL.  
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Predlog (Odbor za lokalno samoupravo, Mestna svetnica Ferenčak, Mestni svetnik Jazbinšek, ČS 
Črnuče, Mestni svetnik Cizelj), da naj se v 60. členu za prvo alinejo dodata novi druga in tretja 
alineja, ki naj določita, da četrtna skupnost sodeluje pri vseh fazah priprave gradiv za mestni svet 
MOL, ki neposredno zadevajo četrtno skupnost in da naj sodelujejo pri pripravi osnutka in predloga 
proračuna MOL, se sprejme. V 60. členu se doda nova prva alineja, ki določa, da četrtna skupnost 
sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejme mestni svet. 
 
Predlog (ČS Črnuče), da naj se dopolni 60. člen z novo alinejo, bi določala, da četrtna skupnost lahko 
oblikuje predloge za upravljanje premoženja MOL, ki služi potrebam prebivalcev četrtne skupnosti in 
oblikuje mnenje o upravljavskih ukrepih, ki jih izvaja MOL preko ustreznega organa mestne uprave, je 
že vključen v pravico četrtne skupnosti (nov 60. c člen), da četrtna skupnost lahko izrazi mnenje, daje 
pripombe in predloge o vseh vprašanjih upravljanja javnih zadev MOL, ki se nanašajo na četrtno 
skupnost. 
 
Predlog (ČS Posavje), da se spremeni osma alineja 60. člena tako, da se glasi, da četrtna skupnost 
sodeluje in daje mnenja v procesu načrtovanja prostorskih planskih in izvedbenih aktov in sicer pri 
zasnovi osnutka akta in pred končno izdelavo predloga prostorskega akta, je že umeščen v tretji 
odstavek 60. c člena, ki določa, da ima četrtna skupnost pravico sodelovati pri pripravi predlogov 
odločitev (predpisov in drugih dokumentov), ki jih pripravljajo organi MOL, prav tako pa je umeščen 
tudi v novo prvo alinejo 60. člena, ki določa , da četrtna skupnost sodeluje pri pripravi proračuna MOL 
in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet. 
 
Predlog (Mestni svetnik Jazbinšek), da se spremenjeni 60. člen dopolni z novo alinejo oziroma 
določilom, da četrtna skupnost daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in 
prostorov, s katerimi upravlja oziroma posluje pristojni organ mestne uprave, je sprejemljiv in je 
vključen v osnutek. 
 
Predlog (Mestni svetnik Žagar), da se v dvajseti alineji 60. člena statuta črta beseda »kmetijskega«, se 
upošteva tako, da se celotna alineja iz besedila črta, saj je predlog, da naj četrtna skupnost daje pobude 
za spremembo prostora že umeščena v določilo devete alineje istega člena, ki določa, da četrtna 
skupnost oblikuje pobude za spremembo prostorskih aktov, kamor sodijo pobude za spremembo 
namembnosti vseh vrst površin.  
 
Predlog (Mestni svetnik Žagar), da se v enaindvajseti alineji 60. člena črta besedilo »na kmetijskih 
površinah«, je sprejemljiv in se upošteva. 
 
Predlog (ČS Rožnik), da se doda nova alineja 60. člena, ki se glasi »četrtna skupnost je tudi stranka v 
pravnem sporu, kadar zastopa interese krajanov«, ni sprejemljiv. Zakon o upravnem sporu v 18. členu 
določa, da je tožnik lahko posameznik, vsaka pravna oseba, organizacija, naselje, skupina ljudi in 
drugi, ki mislijo, da je kakšna njihova pravica ali na zakon oprta neposredna korist z upravnim aktom 
kršena. Četrtna skupnost ima torej že po samem zakonu aktivno legitimacijo in lahko tudi izkaže svoj 
pravni interes za vložitev tožbe, zato ni potrebno posebno določilo v statutu. 
 
K 11. členu osnutka (13. člen delovnega osnutka) 
Predlog (ČS Črnuče) naj se v besedilu pete alineje novega 60. a člena črta besedilo »urejanje in 
čiščenje posameznih otroških igrišč in zelenih površin, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanje 
pokopališč«, ker po mnenju pobudnika Zakon o lokalni samoupravi ne dela ločitve med javnimi 
službami, ki naj bi bile bolj ali manj primerne za opravljanje v okviru četrtne skupnosti, ni sprejemljiv. 
Pobuda ni skladna z 19. b členom Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS. št. 100/05- uradno 
prečiščeno besedilo). Omenjeni člen v prvem odstavku določa, da ožji del občine, ki ima svet, opravlja 
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naloge, ki se pretežno nanašajo na njegove prebivalce in ki so mu prenesene v izvajanje s statutom 
občine. V nadaljevanju istega odstavka so navedene naloge, ki se zlasti lahko prenesejo v izvajanje 
ožjemu delu občine, tretji odstavek pa nato določa, da se naloge, ki se prenesejo v izvajanje ožjemu 
delu, podrobneje določijo z odlokom. Zakon o lokalni samoupravi določa, da morajo biti v statutu že 
vsebovane odločitve o tem katere naloge se prenesejo ožjemu delu, kar pomeni , da se naloge prenašajo 
s statutom in ne z odlokom. 
 
Predlog (Odbor za lokalno samoupravo, Mestna svetnica Ferenčak, Mestni svetnik Cizelj, vpr. Mestni 
svetnik Žagar), da naj se v prvi alineji prvega odstavka 60. a člena za besedo »društva« doda 
besedilo » in druge organizirane in neorganizirane oblike združevanja meščanov«, je sprejemljiv. 
Predlagani novi 60. a člen določa naloge četrtne skupnosti iz pristojnosti MOL za izvedbo katerih bodo 
zagotovljena tudi finančna sredstva v skladu z merili in kriteriji iz zadnjega odstavka istega člena. 
Način izvajanja naloge iz prve alineje 60 a člena je vezan na postopke izvrševanja proračuna, kar 
pomeni, da bo četrtna skupnost to nalogo izvajala s sofinanciranjem programov (izvedba razpisov). 
Pogodbe o sofinanciranju programov pa četrtna skupnost lahko sklene z društvom, ki ima sedež na 
območju četrtne skupnosti in izvaja program, ki je namenjen prebivalcem četrtne skupnosti. Določilo je 
skladno z Zakonom o lokalni samoupravi, ki določa, da se s statutom občine lahko prenesejo v 
izvajanje ožjemu delu občine zlasti naloge, ki se nanašajo na pospeševanje kulturne in drugih 
društvenih dejavnosti. Neorganizirane oblike združevanja občanov pa lahko četrtna skupnost vključi v 
izvedbo programov, ki jih bo izvajala samostojno v skladu s tretjo alinejo prvega odstavka 60. a člena, 
zato se alineja dopolni z besedilom »in pri tem sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami 
združevanja občanov«. 
 
Predlog (Mestni svetnik Žagar), da se četrta alineji 60. a člena spremeni tako, da bi bilo omogočeno 
četrtni skupnosti samostojno izvajanje nekaterih manjših komunalnih del, ni sprejemljiv. V skladu z 
določilom bo imela četrtna skupnost suvereno pravico, da letno oblikuje plan vzdrževalnih in 
ureditvenih del na površinah in objektih, ki sodijo v komunalno infrastrukturo, ki je v lasti MOL. 
Četrtna skupnost kot neposredni uporabnik proračuna mora prav tako kot vsak oddelek mestne uprave 
upoštevati vse predpise in s tem postopke o izvedbi javnega naročila. Zaradi strokovne usposobljenosti 
oddelka za gospodarske javne službe in promet za izvajanje naročil storitev, je smiselno, da se izvedejo 
v okviru pristojnega oddelka. Četrtna skupnost bo letno spremljala izvajanje del ter sodelovala s 
pristojnim oddelkom pri nadzoru kvalitete izvedenih del. 
 
Predlog (ČS Črnuče), da naj se v četrti alineji  prvega odstavka v prvi in drugi vrstici 60. a člena 
črtata besedi »manjših«, ni v celoti sprejemljiv. V skladu s predlaganim določilom bo četrtna skupnost 
letno oblikovala plan manjših komunalnih del, ki se nanašajo na ureditev in vzdrževanje komunalnih 
objektov komunalne infrastrukture, ker gre za dela, ki niso vključena v druge programe, so v 
pristojnosti MOL in se lahko izvedejo v enem letu je z besedo manjših postavljena ločnica med deli, ki 
zahtevajo večletne aktivnosti. Upoštevana je pripomba, da se briše beseda »manjših« pred besedo 
»objektov«. 
 
Predlog (Mestni svetnik Jazbinšek), da se spremeni peta alineja novega 60. a člena tako da se glasi: » 
v okviru funkcionalno in prostorsko zaokroženega oskrbovalnega sistema, ki ne sega izven območja 
posamezne četrtne skupnosti lahko opravlja gospodarsko javno službo vzdrževanja in čiščenja lokalnih 
krajevnih cest, javnih poti in drugih javnih površin urejanja in čiščenja posameznih otroških igrišč in 
zelenih površin, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč, oskrbe s pitno vodo, 
odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranje, prevoz in kompostiranje 
komunalnih odpadkov in drugih z odloku MOL določenih gospodarskih javnih služb, ni sprejemljiv. V 
predložene spremembe in dopolnitve statuta so vključene le konkretne naloge (urejanje in čiščenje 
posameznih otroških igrišč in zelenih površin, pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje 
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pokopališč), ki so bile predlagane s strani četrtnih skupnosti ob obravnavi o nadaljnjem razvoju četrtnih 
skupnosti. Ocenjujemo, da bi bilo potrebno pred širitvijo nabora nalog v izvajanje četrtnim skupnostim 
na vse javne gospodarske službe, ki se izvajajo v okviru MOL, izvesti temeljito strokovno analizo, ki bi 
bila osnova za odločanje in ki bi odgovorila na  vprašanje, katere javne gospodarske službe je smotrno 
prenesti v izvajanje četrtnim skupnostim in se o tem dogovoriti tudi s četrtnimi skupnostmi.  
 
Predlog (Mestni svetnik Jazbinšek) naj se drugi odstavek 60. a člena in posledično tudi spremenjeni 
62. a člen dopolni z določbo, da četrtna skupnost v režijskem obratu zagotavlja izpolnjevanje vseh 
predpisanih tehničnih, sanitarnih in drugih standardov in normative za izvajanje posamezne 
gospodarske javne službe ter da organ pristojen za lokalno samoupravo zagotavlja izvajanje strokovnih 
organizacijskih in administrativnih opravil režijskega obrata za opravljanje gospodarskih javnih služb 
in upravljanja s premoženjem, ni sprejemljiv. Način izvajanja javnih gospodarskih služb ni predmet 
statutarnih določb temveč odloka iz drugega odstavka novega 60. a člena. 
 
Predlog (Mestni svetnik Žagar), da bi morala četrtna skupnost direktno reševati vloge občanov ne le jih 
obravnavati in posredovati pristojnim v reševanje, kot določa 60. b člen, ni sprejemljiv. Četrtna 
skupnost lahko rešuje vloge, ki se nanašajo na naloge, ki jih izvaja samostojno. Vloge občanov se v 
pretežni večini nanašajo na naloge MOL, ki niso prenosljive, zato v večini primerov četrtna skupnost 
odstopi vloge občanov pristojni službi ali organu skupaj s svojim mnenjem. 
 
Predlog (Mestni svetnik Žagar), da se v drugem odstavku 60. c člena točno določi število 
predstavnikov četrtne skupnosti v svetu javnega zavoda, ki ga ustanovi organ MOL, je sprejemljiv. 
Spremenjeni 60. člen se dopolni z novo alinejo, ki določa, da četrtna skupnost predlaga predstavnika 
četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni svet kot ustanovitelj. 
Predlagatelj akta o ustanovitvi sveta javnega zavoda bo pri oblikovanju predlogov kandidatov v svete 
javnih zavodov dolžan upoštevati omenjeno določilo, tako da bo v svete javnih zavodov ustanovljenih 
na območju četrtne skupnosti, kot enega od predstavnikov MOL, vključil predstavnika četrtne 
skupnosti.  
 
Predlog (Mestni svetnik Vrbošek), da se spremeni tretji odstavek 60. c člena tako, da bo sodelovanje 
četrtnih skupnosti pri pripravi odločitev, ki jih pripravljajo organi MOL, za četrtne skupnosti obveza 
(morajo sodelovati), ni sprejemljiv. Celoten 60. c člen ureja pravico četrtne skupnosti do posvetovanja, 
ki je izvedena iz temeljne pravice, da lahko četrtna skupnost sodeluje pri upravljanju javnih zadev. 
Pravico, ki jo občina daje četrtni skupnosti, so organi MOL dolžni zagotavljati,.  
 
Predlog (ČS Rožnik), da se določilo 60. č člena dopolni tako, da se za besedo »nalog« doda besedilo 
»v dobrobit krajanov«, ni sprejemljiv. Predlagana dopolnitev ni potrebna, ker četrtna skupnost vse 
naloge, ki jih izvaja v skladu s statutom izvaja v dobrobit krajanov oziroma se vsa dejavnost četrtne 
skupnosti nanaša na prebivalce četrtne skupnosti.  
 
Predlog (Mestni svetnik Jazbinšek), da naj se črta novi 60. e člen, ker po mnenju pobudnika župan 
lahko oblikuje vsakršno posvetovalno telo, ne more pa to biti obligatorno statutarno določilo, ki 
posledično dejansko pomeni, da župan vodi drugi svet MOL (»zbor krajevnih skupnosti«) še posebej, 
če se »oblikovanje nanaša na določena skupna vprašanja in naloge«, ni sprejemljiv. Zakon o lokalni 
samoupravi določa, da svet ožjega dela občine opravlja naloge, ki se pretežno nanašajo na njegove 
prebivalce in ki so mu prenesene v izvajanje s statutom občine. Če bi župan s sklepom ustanovil 
posvetovalno telo, ki bi ga sestavljali predsedniki svetov četrtnih skupnosti bi s tem prevzel nalogo 
občinskega sveta in tako presegel svoja pooblastila. Institucionaliziranje posvetovalnega telesa župana, 
lahko določi le mestni svet, kar ne pomeni, da župan nima pravice neformalnega posvetovanja pri 
obravnavi in usklajevanju posameznih zadev iz svoje pristojnosti s predsedniki svetov.  
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Predlog (Statutarno pravna komisija, Mestni svetnik Jazbinšek), da se v prvem odstavku novega 60. e 
člena med besedama »župan« in »oblikuje« doda nova beseda »lahko«, je sprejemljiv in se upošteva. 
 
Prav tako je sprejemljiv predlog na 60. e člen (Mestni svetnik Jazbinšek), da četrtne skupnosti nimajo 
skupnih nalog, ki bi jih obravnaval odbor predsednikov svetov četrtnih skupnosti. Predlog se upošteva 
tako, da se v določilu črtata besedi »in nalog«. 
 
K 12. členu osnutka (14. členu delovnega osnutka) 
Predlog (Mestni svetnik Jazbinšek), da se k drugemu odstavku spremenjenega 61. člena doda, da 
mora biti v proračunu pregledno razvidno tudi financiranje drugih nalog, ki se izvajajo na teritoriju 
četrtnih skupnosti oziroma da se s statutom določi, da se proračun MOL pripravlja po četrtnih 
skupnostih in sicer tako, da se velike investicije izločijo, ker nimajo veze s teritorialno logiko, ni 
sprejemljiv, ker oblika in vsebina proračuna MOL ni predmet statutarnih določb temveč navodila, ki ga 
v skladu z 18. členom Zakonom o javnih financah pred pričetkom priprave proračuna, za finance 
pristojen organ mestne uprave, posreduje neposrednim uporabnikom. Proračun MOL je sestavljen 
skladno z veljavno ekonomsko, programsko, funkcionalno in institucionalno klasifikacijo. Pri pripravi 
Proračuna MOL za leto 2007 se bo preverila možnost priprave in izvajanja finančnih načrtov 
proračunskih porabnikov po četrtnih skupnostih. 
 
Predlog (Mestni svetnik Sodržnik), da se dopolni 61. člen z določilom, da četrtna skupnost za potrebe 
urejanja javnih površin, razpolaga s sredstvi, ki se pridobijo iz naslova oddajanja letnih gostinskih vrtov 
na območju četrtne skupnosti, ni sprejemljiv. Kriteriji in merila za financiranje nalog, ki jih bo izvajala 
četrtna skupnost bodo opredeljeni v odloku. 
 
K 13. členu osnutka (15. členu delovnega osnutka) 
Predlog (Mestni svetnik Žagar), da naj se v 62. členu omogoči svetu četrtne skupnosti oz. predsedniku 
sveta, da določi sodelavca s katerim bo delal, ni sprejemljiv. Strokovno pomoč svetu in predsedniku 
sveta četrtne skupnosti zagotavlja mestna uprava preko oddelka pristojnega za lokalno samoupravo. 
Javni uslužbenci, ki zagotavljajo strokovno pomoč svetu četrtne skupnosti imajo sklenjeno delovno 
razmerje v MU MOL. V kolikor četrtna skupnost ni zadovoljna s strokovnim delom javnega 
uslužbenca o tem seznani njemu neposredno nadrejenega v oddelku za lokalno samoupravo. 
 
Predlog (Mestni svetnik Žagar), da naj se v 62. členu omogoči predsedniku sveta poseben prostor v 
katerem bo komuniciral z občani (brez nadzora mestne uprave), ni predmet statutarnih določb, temveč 
pravilnika, ki ga bo izdala županja, v skladu s tretjim odstavkom spremenjenega 62. člena in v katerem 
bodo določeni kriteriji in način uporabe prostorov za delovanje četrtne skupnosti. Zagotavljanje 
posebnega prostora za predsednika bo predmet analize prostorskih kapacitet na sedežu posamezne 
četrtne skupnosti. 
 
Predlog (ČS Črnuče, Mestni svetnik Jazbinšek), da naj se na koncu dopolni drugi odstavek 
spremenjenega 62. člena oziroma predlog, da se v prvi odstavke 60. a člena doda nova peta alineja z 
določilom, s katerim bi bila vključena možnost, da s prostori, objekti in javnimi površinami, 
namenjenimi za delovanje lokalne samouprave, lahko upravlja oziroma upravlja četrtna skupnost, ni 
sprejemljiv. Prostori so namenjeni za delovanje lokalne samouprave, mestne uprave in ne zgolj za 
delovanje četrtne skupnosti, zato je smiselno, da z njimi upravlja organ mestne uprave MOL. Poleg 
tega se s tem zagotavlja enotno upravljanje, četrtna skupnost pa lahko pri tem sodeluje. 
 
Predlog (ČS Črnuče), da naj se tretji odstavek spremenjenega 62. člena dopolni tako, da se glasi: 
»Kriterije in merila za kadrovsko zasedbo, tehnično opremo in način uporabe prostorov se določijo s 
pravilnikom, ki ga izda župan MOL ob poprejšnjem sodelovanju in soglasju četrtne skupnosti.«, ni 
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sprejemljiv. Strokovno pomoč svetom četrtnih skupnosti zagotavlja mestna uprave, v skladu s 
pravilnikom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v mestni upravi MOL in ne more biti 
predmet posebnega pravilnika. Tehnično opremo zagotavlja MOL v skladu s standardi, ki veljajo za 
vso upravo. V skladu s predlaganim tretjim odstavkom novega 60.c člena ima četrtna skupnost pravico 
sodelovati pri pripravi predlogov odločitev (predpisov in drugih dokumentov), ki jih pripravljajo organi 
MOL in se nanašajo na četrtno skupnost, zato predlagan dopolnitev ni potrebna. V skladu z zakonom, 
ni mogoče pogojevati izdaje akta, ki je v pristojnosti organa MOL (župana) s soglasjem četrtne 
skupnosti.  
 
Dodatne pobude, predlogi in vprašanja: 
Predlog (Četrtna skupnost Golovec), da naj četrtna skupnost soodloča o sprejemanju in izvajanju nalog 
MOL, ki vplivajo na področje četrtne skupnosti in bivanje v le-tej, je vgrajena v vsa določila 
predlaganih sprememb in dopolnitev Statuta MOL. Pravica do soodločanja je temeljna pravica, ki 
omogoča četrtnim skupnostim, da sodelujejo v postopku sprejemanja odločitev. Pravica četrtnih 
skupnosti, da soodločajo pri sprejemanju odločitev v MOL izhaja iz predlaganih statutarnih določil s 
katerimi je omogočeno četrtnim skupnostim, da posredujejo mnenja, predloge in pripombe na zadeve iz 
pristojnosti organov MOL. Postopek vključevanja mnenj, predlogov in pripomb na gradivo, ki ga 
obravnava mestni svet je natančno določen v 100. in 101. členu Poslovnika Mestnega sveta MOL. 
Določila 144. člena omenjenega poslovnika pa določajo način vključevanja mnenj in pripomb na 
osnutek odloka o proračunu.  
 
Odgovor v zvezi z izraženo skeptičnostjo (ČS Golovec) glede financiranja zaupanih nalog ter dvoma v 
sposobnost realizacije teh nalog, če sredstva ne bodo zagotovljena, je vključen v določilo novega 60. c 
člena, ki opredeljuje naloge, ki imajo finančne posledice. Predlagano določilo v zadnjem odstavku 
določa, da se kriteriji za izvedbo nalog (iz prvih štirih alinej prvega odstavka novega 60. c člena) 
določijo v odloku v katerem se opredelijo merila in kriteriji za financiranje nalog in delovanje četrtnih 
skupnosti. Merila in kriteriji za financiranje nalog iz drugega odstavka istega člena pa se opredelijo v 
odloku s katerim se naloge neposredno prenesejo v opravljanje na četrtno skupnost. 
 
Predlog (Mestni svetnik Vrbošek), da naj se ustanovi organ, s katerim bodo sveti četrtnih skupnosti 
kontaktirali, ni predmet statuta temveč notranje organizacije mestne uprave, ki je v pristojnosti župana. 
V predlogih za nadaljnji razvoj, ki jih je mestni svet MOL potrdil, je kot ena izmed usmeritev za 
izboljšanje sodelovanja med četrtnimi skupnostmi in mestno upravo tudi predlog, da se v vsakem 
oddelku Mestne uprave MOL določiti »koordinatorja«, ki bo neposredno sodeloval z javnimi 
uslužbenci Oddelka za lokalno samoupravo Mestne uprave MOL, jim posredoval informacije z 
delovnega področja ter sodeloval s sveti četrtnih skupnosti pri izvajanju njihovih nalog. Z dopolnitvijo 
Pravilnika o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi MOL se v vsakem 
oddelku v okviru sistemiziranih delovnih mest določi delovno mesto, ki se mu pri opisu nalog doda 
naloga »posredovanje informacij z delovnega področja oddelka in koordiniranje dela s četrtnimi 
skupnostmi«. 
 
 
Rešitve, ki odstopajo od delovnega osnutka: 
 
V osnutku sta glede na delovni osnutek izbrisana 4. in 5. člen. Vsi ostali členi se preštevilčijo. 
 
V 8. členu osnutka se v dodanem tretjem odstavku 58. člena statuta za besedo »naloge« ter vejico 
nadomesti besedilo »ki mu jih določi« z besedilom »za katere ga pooblasti«. 
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V 10. členu osnutka je v spremenjenem 60. členu statuta za besedama »organi MOL« dodana vejica ter 
izbrisana beseda »in« ter za besedo »upravo« dodana vejica in besedilo »drugimi četrtnimi skupnostmi 
in organizacijami katerih ustanovitelj je MOL«. 
 
V 10. členu osnutka je v spremenjenem 60. členu statuta dodana nova prva alineja, ki se glasi: »- 
sodeluje pri pripravi proračuna MOL in drugih gradiv, ki jih sprejema mestni svet,«. Novi alineji se 
prilagodi vrstni red ostalih alinej. 
 
V 10. členu osnutka je v spremenjenem 60. členu spremenjeno besedilo osme alineje, ki se glasi: » - 
sodeluje in daje pripombe in predloge na javnih razgrnitvah prostorskih aktov, ki obravnavajo območje 
četrtne skupnosti«. 
 
V 10. členu osnutka so v spremenjenem 60. členu dodane nove sedemnajsta, osemnajsta in devetnajsta 
alineja, ki se glasijo:  
»- predlaga predstavnika četrtne skupnosti, ki ga v organ upravljanja javnega zavoda imenuje mestni 
svet kot ustanovitelj, 
- s predlogi in mnenji sodeluje pri upravljanju poslovnih objektov in prostorov s katerimi upravlja 
organ mestne uprave pristojen za lokalno samoupravo in so namenjeni za delovanje lokalne 
samouprave in zadovoljevanje prostorskih potreb četrtne skupnosti, občanov in drugih s področij 
kulturne, športne, rekreacijske, socialne, okolje varstvene, protipožarne, turistične in drugih dejavnosti 
z območja četrtne skupnosti, 
- daje pobude glede namembnosti javnih površin, poslovnih objektov in prostorov, s katerimi upravlja 
pristojen organ mestne uprave,«. Novima alinejama se prilagodi vrstni red ostalih alinej. 
 
V 10. členu osnutka je v spremenjenem 60. členu črtana dvajseta alineja. Vrstni red ostalih alinej se 
prilagodi. 
 
V 10. členu osnutka je v spremenjenem 60. členu v enaindvajseti alineji črtano besedilo: »na kmetijskih 
površinah«.  
 
V 11. členu osnutka je v tretji alineji prvega odstavka novega 60. a člena na koncu za besedo »pomena« 
dodano besedilo »in pri tem lahko sodeluje z organiziranimi in neorganiziranimi oblikami združevanja 
občanov«. 
 
V 11. členu osnutka sta v četrti alineji prvega odstavka 60. a člena črtani besedi »gradnjo« in vejica za 
njo ter beseda »manjših« pred besedo »objektov«. 
 
V 11. členu osnutka sta v novem 60. e členu za besedama »vprašanj in« črtani besedi » nalog ter« ter za 
besedo »župan« dodana beseda »lahko«. 
 
 
Besedilo členov delovnega osnutka sprememb in dopolnitev Statuta MOL, za katere se predlaga 
spremembe in dopolnitve: 
 
 

10. člen (osnutek 8. člen) 
 
V 58. členu se v tretjem odstavku za drugim stavkom doda nov tretji stavek, ki se glasi: 
»Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, ki mu jih določi predsednik. Če ima 
svet več podpredsednikov, nadomešča predsednika tisti podpredsednik, ki ga določi predsednik, če ga 
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ne določi, pa najstarejši podpredsednik.«. Dosedanji zadnji stavek tretjega odstavka postane četrti 
odstavek. 
 
 

12. člen (osnutek 10. člen) 
 
60. člen se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Četrtna skupnost pri opravljanju javnih zadev v MOL sodeluje z organi MOL in mestno upravo, in 
sicer: 
- daje predloge in sodeluje pri pripravi razvojnih programov MOL, 
- predlaga prednostne naloge za načrtovanje, vzdrževanje, obnovo in gradnjo infrastrukturnih 

objektov in naprav, 
- sodeluje pri pridobivanju soglasij lastnikov zemljišč za dela s področja gospodarskih javnih služb, 
- opozarja na zaznane nepravilnosti  pri izvajanju javnih gospodarskih služb, 
- daje predloge za sanacijo divjih odlagališč komunalnih odpadkov, 
- daje mnenja in pobude ter sodeluje pri urejanju pogojev za zagotavljanje prometne varnosti, 
- posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja priporočil, usmeritev in interesov glede 

predvidene prostorske ureditve, 
- sodeluje in daje mnenja pri javnih razgrnitvah prostorskih, planskih in izvedbenih aktov, ki 

obravnavajo območje njihove skupnosti, 
- oblikuje pobude za spremembe prostorskih aktov, 
- spremlja stanje in opozarja na potrebe in probleme prebivalcev s področja varstva okolja, 
- daje pobude za razglasitev naravnih vrednot lokalnega pomena, 
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih vrednot, 
- spremlja stanje in opozarja na neurejenost kulturnih spomenikov, 
- spremlja socialno problematiko in problematiko varovanja zdravja ter predlaga ukrepe za njeno 

reševanje, 
- sodeluje in predlaga ukrepe pri zagotavljanju pomoči socialno ogroženim in izključenim 

posameznikom, otrokom, mladim, starejšim osebam, družinam in drugim skupinam posameznikov, 
- spremlja stanje in predlaga ukrepe za zadovoljevanje zdravstvenih, kulturnih, športnih, vzgojno - 

izobraževalnih in drugih potreb prebivalcev, 
- spremlja nevarnosti na svojem območju in o tem obvešča pristojne službe ter organe vodenja v 

sistemu zaščite in reševanja ter po potrebi prebivalstvo in sodeluje pri ostalih nalogah s področja 
zaščite in reševanja, 

- spremlja stanje in predlaga ukrepe za izboljšanje varnosti občanov, 
- daje mnenja k podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih lokalov, 
- daje pobude glede sprememb namembnosti kmetijskega prostora za druge namene, 
- sodeluje pri ocenjevanju škode na kmetijskih površinah v primeru naravnih nesreč, 
- opozarja na neizvajanje predpisov MOL, 
- sodeluje v postopkih določitve, spremembe in ukinitve imen oziroma potekov ulic, 
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne 

skupnosti, 
- sodeluje pri opravljanju drugih zadev javnega pomena v MOL, če je tako določeno z drugimi akti 

MOL.«. 
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13. člen (osnutek 11. člen) 
 

»60.a člen 
 

Četrtna skupnost opravlja naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretežno nanašajo na prebivalce skupnosti, 
in sicer: 
- pospešuje kulturne, športno in rekreacijske, socialne, okolje varstvene, protipožarne, turistične in 

druge dejavnosti, ki jih izvajajo društva s sedežem na območju četrtne skupnosti in so namenjene 
prebivalcem četrtne skupnosti, 

- organizira kulturne, športne in druge prireditve,  
- izvaja športno - rekreacijske, kulturne, socialne in druge programe krajevnega pomena, 
- letno oblikuje plan manjših komunalnih del, ki se nanašajo na gradnjo, ureditev in vzdrževanje 

manjših objektov komunalne infrastrukture, ki niso vključeni v druge programe in se izvedejo 
preko organa mestne uprave pristojnega za gospodarske javne službe in promet, 

- lahko opravlja gospodarsko javno službo urejanja in čiščenja posameznih otroških igrišč in zelenih 
površin, pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč v okviru funkcionalno in 
prostorsko zaokroženega oskrbovalnega sistema, ki ne sega izven območja posamezne četrtne 
skupnosti. 

 
Naloge iz zadnje alineje prejšnjega odstavka tega člena se neposredno prenesejo v opravljanje na 
četrtno skupnost z odlokom o urejanju posamezne gospodarske javne službe pod pogojema, da četrtna 
skupnost: 
- predlaga neposredni prenos posamezne gospodarske javne službe v opravljanje, 
- zagotavlja izpolnjevanje vseh predpisanih tehničnih, sanitarnih in drugih standardov in normative 

za izvajanje posamezne gospodarske javne službe.«. 
 
Kriteriji za izvedbo  nalog iz prvih štirih alinej prvega odstavka tega člena se določijo v odloku iz 61. 
člena statuta. 
 
 

60.e člen 
 
Zaradi obravnave določenih skupnih vprašanj in nalog ter za obravnavo zadev iz pristojnosti MOL 
župan oblikuje odbor predsednikov svetov četrtnih skupnosti kot svoje posvetovalno telo.«. 
 
 
 
Finančne posledice osnutka sprememb in dopolnitev Statuta MOL glede na delovni osnutek niso nič 
spremenjene.  
 
 
Ljubljana, dne 16.5.2006 
                                                                          
                                                                                                                             Načelnik  
                                                                                                        Oddelka za lokalno samoupravo 
                                                                                                                       Vojko Grünfeld 
 
 
 
 


