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                                                                                                                                                 PREDLOG 
 
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 27. členu se črtata osma in enajsta  alineja.  
 
Dosedanja petnajsta alineja, ki postane trinajsta alineja, se  spremeni tako, da se glasi: 
 
»-  odloča o pridobitvi in odtujitvi premoženja MOL, razen o pridobitvi in odtujitvi premičnega 
premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja MOL do vrednosti, ki je predpisana za oddajo 
javnih naročil malih vrednosti za gradnje,«. 
 
Dosedanji deveta in deseta alineja postaneta osma in deveta alineja, dosedanje dvanajsta do štirinajsta 
alineja  postanejo deseta do dvanajsta alineja in dosedanje šestnajsta do dvajseta alineja postanejo 
štirinajsta do osemnajsta alineja. 
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5. člen 
 
V 51. členu se za sedmo alinejo doda nova osma alineja, ki se glasi:  
»- odloča o izvedbi postopka prodaje posameznega predmeta finančnega in stvarnega premoženja na   
    podlagi letnih programov prodaje finančnega in stvarnega premoženja,«. 
 
Dosedanja osma alineja, ki postane deveta alineja, se spremeni tako, da se glasi: 
»-  odloča o pridobitvi in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja  
     MOL do vrednosti, ki je predpisana za oddajo javnih naročil malih vrednosti za gradnje,«. 
 
Dosedanji deseta in enajsta alineja postaneta enajsta in dvanajsta alineja. 
 
Dosedanja dvanajsta alineja, ki postane trinajsta alineja, se spremeni tako, da se glasi: 
»- imenuje enega ali več podžupanov izmed članov mestnega sveta in jih lahko tudi razreši,«. 
 
Dosedanje trinajsta do sedemnajsta alineja postanejo štirinajsta do osemnajsta alineja. 
 
 

6. 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.«. 
 
 

7. člen 
 
V 55. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:  
 
»Ožji deli MOL so četrtne skupnosti: 
- 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, 
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- 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«. 
 
 

8. 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. 
 
 

9. 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.«.  
 
 

10. 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 
ne določi, pa najstarejši podpredsednik.«. Dosedanji zadnji stavek tretjega odstavka postane četrti 
odstavek. 
 
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. 
 
 

11. člen 
 
59. člen se črta. 
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12. 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.«. 
 
 

13. člen 
 
Za 60. členom se dodajo novi  60.a, 60.b, 60.c, 60.č, 60.d in 60.e  člen, ki se glasijo: 
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»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.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. 
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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 nalog ter za obravnavo zadev iz pristojnosti MOL 
župan oblikuje odbor predsednikov svetov četrtnih skupnosti kot svoje posvetovalno telo.«. 
 
 

14. 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. 
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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.«. 
 

 
15. 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.«. 
 
 

16. 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 
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. 
 
 

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

18. 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. 
 

 
19. 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 
 
 
Pravni temelj za sprejem akta 
 
Pravni temelji za sprejem akta so: 
- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05- uradno prečiščeno besedilo), ki v 29. in 64.  
členu določa, da ima občina statut, ki ga sprejme občinski svet, ter v 18., 19., 19.a, 19.b, 19.c in 19.č 
členih določa, da občinski svet v svojem statutu opredeli vprašanje ustanovitve, organov, naloge in 
pravni položaj ožjih delov občine, 
- 85. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01), ki določa, da  je statut 
temeljni akt Mestne občine Ljubljana, ki ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana z 
dvotretjinsko večino vseh svetnikov. 
 
 
Razlogi in cilji, zakaj je akt potreben 
 
Državni zbor Republike Slovenije je na svoji 8. seji dne 13. julija 2005 sprejel spremembe in 
dopolnitve Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/05; v nadaljevanju: novela zakona). S 
tem je zakonodajalec naložil občinam, da uskladijo statute s spremembami in dopolnitvami tega 
zakona.  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: mestni svet) je na svoji 38. izredni seji dne 17. 
10. 2005 obravnaval izhodišča in predloge za nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti v Mestni občini 
Ljubljana (v nadaljevanju: MOL) ter sprejel sklep, s katerim je potrdil predlagane predloge za 
normativne spremembe, ki vključujejo tudi spremembe in dopolnitve Statuta Mestne občine Ljubljana, 
s ciljem, da se v okviru Mestne občine Ljubljana okrepi vloga četrtnih skupnosti. 
 
 
Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja 
 
Četrtne skupnosti MOL so bile ustanovljene v letu 2001. Statut Mestne občine Ljubljana (v 
nadaljevanju: statut) opredeljuje območja, pravni status, organe in naloge četrtnih skupnosti. Po 
štiriletnem delovanju četrtnih skupnosti je bila na podlagi predlogov članov svetov, mestnih svetnikov 
in občanov izvedena analiza dosedanjega delovanja četrtnih skupnosti, njihove vloge in nalog v okviru 
MOL. Na podlagi proučitve vseh predlogov je mestni svet sprejel usmeritve za nadaljnji razvoj četrtnih 
skupnosti s predlogi, da se izvede postopek sprememb statuta z določbami, ki bodo, v skladu z 
zakonodajo, okrepile vlogo četrtnih skupnosti v MOL. 
 
 
4. Obrazložitev posameznih členov 
 
K 1. členu: 
Sprememba 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12. in 13. člena  statuta je usklajena z 10. členom novele zakona, ki 
določa, da ima samoupravna lokalna skupnost žig in ne pečat, kot je bilo določeno pred navedeno 
zakonsko spremembo.  
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K 2. členu: 
Z 2. členom je spremenjena določba 14. člena statuta. S spremembo se v MOL uveljavlja načelo 
subsidiarnosti in decentralizacije in kot ena izmed oblik uveljavitve omenjenih načel so ustanovljene 
četrtne skupnosti.  
 
K 3. členu: 
Zadnji stavek 19. člena in vse alineje, ki mu sledijo, se črtajo, kot posledica uskladitve z novelo zakona, 
ki je navedeno besedilo črtal.  
 
K 4. členu 
Osma alineja 27. člena statuta se črta zaradi 15. člena novele zakona, ki določa, da podžupana imenuje 
župan izmed članov občinskega sveta in ga lahko tudi razreši. Po prejšnji zakonski ureditvi je 
podžupana izmed članov občinskega sveta na predlog župana imenoval občinski svet. 
 
Enajsta alineja se črta zaradi sprememb 13. člena  novele zakona. Po prejšnji zakonski ureditvi je dajal 
občinski svet mnenje k imenovanju načelnikov upravnih enot.  
 
Dosedanja petnajsta alineja, ki postane trinajsta alineja, se  spremeni zaradi uskladitve izrazov, ki so 
skladno z Zakonom o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04) uporabljeni v zakonu o izvrševanju 
proračuna Republike Slovenije za posamezno leto.  
 
K 5. členu: 
S predlagano spremembo je v 51. členu statuta dodana nova osma alineja, in sicer na podlagi 80.d člena 
Zakona o javnih financah, ki določa, da o izvedbi postopka prodaje posameznega predmeta finančnega 
in stvarnega premoženja odloča z občinskim predpisom določen organ. Glede na to, da gre za izvedbo 
letnih programov prodaje finančnega in stvarnega premoženja, ki ju ob obravnavi proračuna za 
posamezno leto skladno z 80.č členom Zakona o javnih financah sprejme mestni svet, se za izvedbo 
postopka prodaje pooblasti župana.    
 
Smiselno enako kot dosedanja petnajsta alineja 27. člena je spremenjena tudi dosedanja osma alineja 
51. člena (v predlogu deveta alineja), in sicer zaradi uskladitve izrazov, ki so skladno z Zakonom o 
javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/04) uporabljeni v zakonu o izvrševanju proračuna Republike 
Slovenije za posamezno leto.  
 
Spremenjena je dosedanja dvanajsta alineja 51. člena statuta (v predlogu trinajsta alineja), ki skladno s 
15. členom novele zakona določa, da župan imenuje enega ali več podžupanov izmed članov mestnega 
sveta. 
 
K 6. členu: 
S predlagano spremembo se spremeni drugi odstavek 54. člena statuta. Ponovno gre za uskladitev z 
novelo zakona, ki določa, da podžupana ali več podžupanov imenuje župan. 
 
K 7. členu:  
7. člen spreminja statut z dopolnitvijo besedila prvega odstavka 55. člena, v katerem so našteti ožji deli 
MOL z navedbo sedeža posamezne četrtne skupnosti. 
 
K 8. členu: 
V 8. členu je spremenjen drugi stavek drugega odstavka 56. člena z namenom, da se natančneje 
opredeli datum dokončanja postopka za ukinitev ali spremembo območja četrtne skupnosti. Roki za 
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izvedbo lokalnih volitev so določeni v Zakonu o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 100/05-uradno 
prečiščeno besedilo). 
 
V četrtem odstavku je za prvim stavkom dodan nov drugi stavek, ki določa, da se interes prebivalcev za 
ustanovitev, ukinitev ali spremembo območja četrtne skupnosti ugotavlja na referendumu, s čemer 
statut vnaprej natančno opredeljuje pogoje oziroma način izvedbe ugotavljanja volje prebivalcev.  
 
K 9. členu: 
V 9. členu se spremeni drugi stavek prvega odstavka 57. člena kot uskladitev s predlaganimi 
spremembami določil statuta, s katerimi se določajo naloge četrtne skupnosti. Določba tretjega 
odstavka 57. člena je usklajena z določbo 10. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/05), ki določa, da so pravni posli, ki jih sklene ožji del 
občine brez predhodnega soglasja župana nični, razen če predpis občine, ki je potreben za izvršitev 
proračuna, določi kateri pravni posli in v kateri višini so ti posli, ki jih sklene ožji del občine, veljavni 
brez predhodnega soglasja župana. 
 
K10. členu: 
V 10. členu nov tretji stavek v tretjem odstavku 58. člena ureja vlogo podpredsednika sveta četrtne 
skupnosti v primerih, ko ima četrtna skupnost več podpredsednikov. Osmi odstavek 58. člena ureja 
subsidiarno uporabo določb Poslovnika Mestnega sveta MOL za delovanje sveta četrtne skupnosti, kar 
je posledica dosedanje prakse pri načinu dela sveta četrtne skupnosti. 
 
K 11. členu: 
11. člen določa črtanje 59. člena statuta. Vsebina črtane določbe je v besedilu predlaganega 60., 60. a in 
60. b člena, ki na novo opredeljujejo naloge četrtnih skupnosti. 
 
K 12. členu: 
Z 12. členom je spremenjeno besedilo 60. člena statuta, ki določa, da četrtne skupnosti pri opravljanju 
javnih zadev v MOL sodelujejo z organi MOL in mestno upravo. V alinejah so kot usmerjevalna 
določba naštete naloge četrtne skupnosti, in sicer kot podlaga za sodelovanje četrtnih skupnosti pri 
opravljanju javnih zadev iz občinske pristojnosti. 
 
K 13. členu: 
13. člen dopolnjuje statut z novim 60.a členom, ki v prvem odstavku določa naloge, ki jih opravlja 
četrtna skupnost. V prvi alineji je določeno, da četrtna skupnost pospešuje dejavnosti društev na svojem 
območju, v drugi, da organizira razne prireditve, ter v tretji alineji, da sama izvaja športne, kulturne, 
socialne in druge programe. V četrti alineji je določeno, da četrtna skupnost letno oblikuje plan manjših 
komunalnih del, ki niso vključena v druge programe ter se izvedejo preko organa mestne uprave, 
pristojnega za gospodarske javne službe in promet. Predvideno je, da se kriteriji za izvedbo navedenih 
nalog določijo v odloku iz 61. člena statuta. 
 
V zadnji alineji prvega odstavka je opredeljeno, da lahko četrtna skupnost opravlja pokopališko in 
pogrebno dejavnost ter urejanje pokopališč ter skrbi za vzdrževanje nekaterih otroških igrišč in zelenic, 
vendar se naloga lahko prenese v izvajanje četrtni skupnosti le na njen predlog in ob zagotovitvi 
predpisanih standardov in normativov, kar se podrobneje opredeli z odlokom. 
 
Dodan nov 60.b člen povzema vsebine veljavnega 59. člena statuta in določa, da svet poleg že 
opredeljenih nalog v statutu obravnava vprašanja iz občinske pristojnosti, ki se nanašajo na četrtno 
skupnost, njeno območje in prebivalstvo, daje pobude za sprejem odlokov in drugih splošnih aktov 
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MOL, obravnava in sprejema predloge občanov in drugih ter jih posreduje pristojnim v reševanje ter 
obvešča občane o svojem delu ter o drugih zadevah, pomembnih za četrtno skupnost. Predlagani člen 
določa tudi, da mora mestni svet mnenje četrtne skupnosti obravnavati ter omogočiti predstavniku 
četrtne skupnosti, ki je mnenje posredovala, da ga lahko predstavi na seji mestnega sveta ali na seji 
delovnega telesa.  
 
Dopolnjen statut z novim 60. c členom ureja pravico četrtne skupnosti do posvetovanja. Pravica je 
izvedena iz temeljne pravice, ki jo občina daje četrtni skupnosti, in sicer, da sodeluje pri upravljanju 
javnih zadev. Pravica do posvetovanja v pasivnem smislu pomeni pravico četrtne skupnosti, da je 
obveščena in poklicana k sodelovanju pri oblikovanju odločitev, v aktivnem pa pravico da poda mnenje 
pobudo ali predlog v postopku oblikovanja odločitev. Predlagano je, da se predstavnika četrtne 
skupnosti vključi v posvetovalna telesa in delovne skupine, ki obravnavajo problematiko, ki se nanaša 
na četrtno skupnost ter da se predstavnika četrtne skupnosti imenuje v 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.  
 
Nov 60.č člen določa, da ima četrtna skupnost možnost pridobiti osebne podatke za izvajanje svojih 
nalog, v skladu z nameni in pod pogoji, določenimi v zakonu.  
 
Nov 60.d člen določa pravico četrtne skupnosti, da lahko za obravnavo določenih vprašanj sklicuje 
zbore občanov četrtne skupnosti. Drugi stavek določa smiselno uporabo določb statuta, ki urejajo sklic 
in izvedbo zbora občanov. 
 
Nov 60.e člen uveljavlja odbor predsednikov svetov četrtnih skupnosti kot županovo posvetovalno telo 
za obravnavo določenih skupnih vprašanj in nalog ter za obravnavo zadev iz občinske pristojnosti. 
 
K 14. členu: 
Vsebina 14. člena je uskladitev določb 61. člena statuta z določbami Zakona o javnih financah, ki 
določajo, da je četrtna skupnost neposredni proračunski uporabnik, da morajo biti prihodki in odhodki 
ožjega dela zajeti v finančnem načrtu, ki ga oblikuje in Mestnemu svetu MOL predlaga četrtna 
skupnost ter da finančni načrt sprejme mestni svet na predlog župana. Nadzor nad finančnim 
poslovanjem občine opravlja nadzorni odbor, ki nadzoruje finančno poslovanje uporabnikov 
občinskega proračuna oziroma javno porabo v občini. Nova je določba, da se kriteriji in merila za 
financiranje nalog in delovanje četrtnih  skupnosti iz proračuna občine določijo z odlokom. 
 
K 15. členu 
Spremenjeno besedilo 62. člena statuta natančneje opredeljuje obveznost organa mestne uprave, 
pristojnega za lokalno samoupravo, pri zagotavljanju strokovne, organizacijske in administrativne 
pomoči ter prostorskih in tehničnih pogojev za delovanje četrtne skupnosti. Kriteriji in način uporabe 
prostorov za delovanje četrtne skupnosti se uredi s pravilnikom, ki ga izda župan MOL. 
 
K 16. členu 
Dodan nov četrti odstavek v 73. členu pomeni uskladitev z novelo zakona, ki ureja pravico občinskega 
sveta, da zahteva ustavno sodno presojo zahteve za razpis referenduma. 
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K 17. členu 
Predlagana sprememba 76. člena statuta pomeni uskladitev z novelo zakona. Odločanje o 
samoprispevku ni več v pristojnosti volivcev. 
 
K 18. členu:  
S prvim odstavkom 18. člena se  razveljavlja Odlok o nalogah četrtnih skupnosti MOL, ker se naloge 
četrtnih skupnosti v celoti urejajo s predlaganimi spremembami in dopolnitvami statuta. Z drugim 
odstavkom pa se razveljavljajo pravila četrtnih skupnosti, ki so jih po predhodnem soglasju župana 
sprejemale četrtne skupnosti na podlagi osmega odstavka 58. člena statuta, opredelitev načina dela 
sveta pa nadomešča predlagana sprememba osmega odstavka 58. člena statuta.  
 
 
5. Členi Statuta MOL, ki se spreminjajo 
 
6. člen 
 
V MOL imajo svoje pečate župan, mestni svet, nadzorni odbor, volilna komisija, direktor mestne 
uprave, organi mestne uprave ter ožji deli MOL. 
 
Pečati iz prejšnjega odstavka tega člena so okrogle oblike s premerom 35 mm, zelene barve in so lahko 
izdelani iz gumija, kovine ali drugega ustreznega materiala. Poleg teh pečatov se lahko uporabljajo tudi 
mali pečati s premerom 20 mm. 
 
7. člen 
 
Župan MOL ima pečat z napisom »MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO 
REPUBLIKE SLOVENIJE« ob zgornjem robu pečata in z napisom »ŽUPAN« ob spodnjem robu ter z 
grbom MOL v sredini. 
 
8. člen 
 
Mestni svet MOL ima pečat z napisom »MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO 
REPUBLIKE SLOVENIJE« ob zgornjem robu pečata in z napisom »MESTNI SVET« ob spodnjem 
robu ter z grbom MOL v sredini. 
 
9. člen 
 
Nadzorni odbor MOL ima pečat z napisom »MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO 
REPUBLIKE SLOVENIJE« ob zgornjem robu pečata in z napisom »NADZORNI ODBOR« ob 
spodnjem robu ter z grbom MOL v sredini. 
 
10. člen 
 
Volilna komisija MOL ima pečat z napisom »MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO 
REPUBLIKE SLOVENIJE« ob zgornjem robu pečata in z napisom »VOLILNA KOMISIJA« ob 
spodnjem robu ter z grbom MOL v sredini. 
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11. člen 
 
Direktor Mestne uprave MOL ima pečat z napisom »MESTNA OBČINA LJUBLJANA« ob zgornjem 
zunanjem robu pečata, z napisom »MESTNA UPRAVA« ob zgornjem  notranjem robu in z napisom 
»DIREKTOR« ob spodnjem robu ter z grbom MOL v sredini. 
 
12. člen 
 
Organ mestne uprave ima pečat z napisom »MESTNA OBČINA LJUBLJANA« ob zgornjem 
zunanjem robu pečata, z napisom »MESTNA UPRAVA« ob zgornjem notranjem robu in z navedbo 
imena organa ob spodnjem robu ter z grbom MOL v sredini. 
 
Pečat organa v sestavi ima ob spodnjem zunanjem  robu pečata navedbo organa, v sestavi katerega je, 
ob spodnjem notranjem robu pa je navedeno ime organa v sestavi. 
 
13. člen 
 
Ožji del MOL ima pečat z napisom »MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO 
REPUBLIKE SLOVENIJE« ob zgornjem robu pečata in z navedbo imena ožjega dela MOL ob 
spodnjem robu ter z grbom MOL v sredini. 
 
14. člen 
 
Na območju MOL se ustanovijo ožji deli MOL. 
 
19. člen 
 
Poleg lokalnih zadev javnega pomena MOL na podlagi in v skladu z zakoni, ki urejajo posamezna 
področja, kot svoje naloge opravlja še z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se 
nanašajo na razvoj mest. V tem okviru MOL zlasti: 
-ureja javni primestni promet; 
-ureja obratovalni čas gostinskih lokalov na svojem območju; 
-izvaja naloge na področju geodetske službe; 
-zagotavlja javno mrežo gimnazij, srednjih, poklicnih in višjih šol na svojem območju; 
-zagotavlja javno zdravstveno službo na sekundarni ravni na svojem območju. 
 
27. člen 
 
Mestni svet ima naslednje pristojnosti: 
- sprejema statut, odloke in druge akte MOL, 
- sprejema prostorske plane, prostorske izvedbene akte in druge plane razvoja MOL, 
- na predlog župana sprejema proračun in zaključni račun  proračuna MOL, 
- na predlog župana določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, 
- daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na MOL, 
- potrjuje mandate in ugotavlja predčasno prenehanje mandatov funkcionarjev, 
- imenuje in razrešuje predsednike in člane komisij in odborov mestnega sveta, predsednika in člane 

nadzornega odbora ter predsednika in člane volilne komisije, 
- na predlog župana imenuje in razrešuje podžupana izmed članov sveta, 
- nadzoruje delo župana, podžupana in mestne uprave glede izvrševanja odločitev mestnega sveta, 
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- izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, podjetij, skladov in drugih organizacij, če ni z 
ustanovitvenim aktom določeno drugače, 

- daje mnenje k imenovanju načelnikov upravnih enot, 
- imenuje in razrešuje predstavnike MOL v sosvetu načelnika upravne enote, 
- imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 
- imenuje in razrešuje člane komisije po zakonu o nezdružljivosti opravljanja javnih funkcij s 

pridobitno dejavnostjo ter obravnava poročilo komisije, 
- odloča o pridobitvi in odtujitvi premoženja MOL, razen o pridobitvi in odtujitvi premičnega 

premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja MOL do vrednosti, za katero ni predpisan 
javni razpis, 

- odloča o dolgoročnem zadolževanju MOL za investicije, 
- daje soglasja k zadolževanju javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je  
- MOL, 
- daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij in javnih zavodov, katerih ustanovitelj je 

MOL, 
- predpisuje način upravljanja in gospodarjenja s premoženjem MOL, 
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, ta statut ali drug predpis, ter o zadevah, za katere ni 

pooblaščen drug organ. 
 
51. člen 
 
Župan ima naslednje pristojnosti: 
- predlaga proračun MOL in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti mestnega 

sveta, 
- skrbi za izvajanje odločitev mestnega sveta, 
- predlaga organizacijo in delovno področje mestne uprave, 
- določi sistemizacijo delovnih mest v mestni upravi, 
- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov MOL v predpisanih rokih, 
- gospodari s premoženjem MOL v okviru danih pooblastil kot dober gospodar, 
- odloča o pridobitvi in odtujitvi premoženja MOL v primerih, ko je način odtujitve predpisan s 

posebnimi zakoni (stanovanjski zakon, zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice uporabe, 
zakon o naravni in kulturni dediščini, zakon o denacionalizaciji, zakon o izvrševanju kazenskih 
sankcij itd.), 

- odloča o pridobitvi  in odtujitvi premičnega premoženja ter o pridobitvi nepremičnega premoženja 
MOL do vrednosti, za katero ni predpisan javni razpis, 

- odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, 
- odloča o najetju posojila največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna,  če se zaradi 

neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, 
- odloča o uporabi sredstev  proračunske rezerve v skladu z zakonom,  
- predlaga imenovanje in razrešitev podžupana, 
- imenuje in razrešuje direktorja mestne uprave in predstojnike organov mestne uprave, 
- odloča o imenovanju oziroma razrešitvi ter o sklenitvi oziroma prenehanju delovnega razmerja 

zaposlenih v mestni upravi, kolikor za to ne pooblasti direktorja mestne uprave ali kolikor ni s 
predpisi drugače določeno, 

- daje mnenja v imenu MOL, zahtevana z zakoni in drugimi predpisi, 
- odloča o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti MOL na drugi stopnji, 
- opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi predpisi. 
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54. člen 
 
MOL ima najmanj enega podžupana. 
 
Z aktom o imenovanju podžupana določi mestni svet na predlog župana podžupana, ki bo v primeru 
predčasnega prenehanja mandata župana opravljal funkcijo župana v času od sprejema sklepa o 
predčasnem prenehanju mandata in razpisa nadomestnih volitev do izvolitve novega župana. 
 
Podžupan pomaga županu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti župana, za 
katere ga župan pooblasti. 
 
Podžupan nadomešča župana v primeru njegove odsotnosti ali zadržanosti. Če ima MOL več 
podžupanov, nadomešča župana tisti podžupan, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši 
podžupan. V času nadomeščanja opravlja podžupan tekoče naloge iz pristojnosti župana in tiste naloge, 
za katere ga župan pooblasti. 
 
Kadar nastopijo razlogi, da tako župan kot podžupan ne moreta opravljati svoje funkcije, nadomešča 
župana član mestnega sveta, ki ga določi župan, če ga ne določi, pa najstarejši član mestnega sveta.  V 
času nadomeščanja opravlja član mestnega sveta tekoče naloge iz pristojnosti župana. 
 
55. člen 
 
Ožji deli MOL so četrtne skupnosti. 
 
Območje četrtne skupnosti je določeno s prostorskimi okoliši. Območje četrtne skupnosti obsega enega 
ali več prostorskih okolišev. Pri določitvi območja četrtne skupnosti se lahko prostorski okoliš razdeli v 
primeru, če to pogojujejo večji objekti v prostoru.  
 
Imena in območja četrtnih skupnosti MOL so določena v prilogi, ki je sestavni del tega statuta. 
 
56. člen 
 
Mestni svet lahko s spremembo statuta ukine četrtno skupnost ali spremeni njeno območje. Ta 
sprememba statuta začne veljati šele po izteku mandata sveta četrtne skupnosti. 
 
Mestni svet izvede postopek za ukinitev četrtne skupnosti ali spremembo njenega območja enkrat v 
obdobju med  rednimi volitvami v svet četrtne skupnosti. Postopek mora biti končan šest mesecev pred 
razpisom rednih volitev v četrtne skupnosti. 
 
Pobudo za ustanovitev četrtne skupnosti ali za spremembo njenega območja lahko da zbor občanov ali 
najmanj pet odstotkov volivcev četrtne skupnosti ali dela območja MOL, na katerega se nanaša pobuda. 
Mestni svet mora pobudo obvezno obravnavati.  
 
Pred ustanovitvijo četrtne skupnosti ali pred spremembo njenega območja mora mestni svet na  teh 
območjih ugotoviti interes prebivalcev. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje četrtne 
skupnosti. 
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57. člen 
 
Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Četrtna skupnost nastopa v pravnem prometu v okviru 
nalog iz  60. člena tega statuta in odloka.  
 
Četrtno skupnost kot pravno osebo zastopa svet četrtne skupnosti.  
 
Pravni posli četrtne skupnosti, sklenjeni nad vrednostjo kot je določena s proračunom MOL, so veljavni 
le ob soglasju župana. 
 
Četrtna skupnost odgovarja za svoje obveznosti z vsem svojim premoženjem. MOL odgovarja za 
obveznosti četrtne skupnosti subsidiarno v višini sredstev, ki so določena v proračunu za opravljanje 
nalog četrtne skupnosti. 
 
Če četrtna skupnost preneha obstajati ali če ji preneha pravna subjektiviteta, njene pravice in 
obveznosti preidejo na MOL ali na nove četrtne skupnosti z lastnostjo pravne osebe, ki  nastanejo z 
združitvijo prejšnjih četrtnih skupnosti. O tem odloča mesti svet. 
 
58. člen 
 
Organ četrtne skupnosti je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na območju 
četrtne skupnosti. 
 
Mandat članov sveta traja štiri leta.  
 
Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe izvolijo člani sveta. Svet ima lahko enega ali več 
podpredsednikov, ki jih izmed članov sveta, na predlog predsednika izvoli svet. Člani sveta opravljajo 
svoje delo nepoklicno. 
 
Član sveta ne more biti član nadzornega odbora, župan, podžupan ali oseba, zaposlena v mestni upravi. 
 
Prvo sejo sveta skliče župan najkasneje dvajset dni po izvolitvi članov sveta četrtne skupnosti. Svet je 
konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov.  
 
Predsednik sveta  predstavlja četrtno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet četrtne 
skupnosti. 
 
Predsednik sveta skliče svet četrtne skupnosti najmanj štirikrat na leto. Predsednik mora sklicati svet 
četrtne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj četrtina članov sveta.  
 
Četrtna skupnost opredeli način dela sveta četrtne skupnosti in druga vprašanja, pomembna za 
delovanje, s pravili, ki jih sprejme svet četrtne skupnosti z dvotretjinsko večino vseh članov, po 
predhodnem soglasju župana. 
 
Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata člana mestnega sveta, se 
smiselno uporabljajo za prenehanje mandata člana sveta četrtne skupnosti. 
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59. člen 
 
Svet četrtne skupnosti ima predvsem naslednje pristojnosti: 
- predlaga mestnemu svetu, županu in mestni upravi odločitve, ki se nanašajo na območje četrtne 
skupnosti; 
- obravnava zadeve iz pristojnosti mestnega sveta, ki se nanašajo na četrtno skupnost; 
- obravnava in sprejema predloge občanov in drugih, ki se nanašajo na območje četrtne skupnosti ter 
jih posreduje pristojnim v reševanje; 
-  sodeluje z društvi, nevladnimi organizacijami in drugimi z območja četrtne skupnosti; 
na krajevno primeren način obvešča občane o svojem delu in drugih zadevah, pomembnih za četrtno 
skupnost; 
- sodeluje pri organizaciji in izvedbi programov in aktivnosti, ki se izvajajo na območju četrtne 
skupnosti; 
-  izvaja druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov MOL.  
 
Če svet četrtne skupnosti posreduje pred sprejetjem odločitve na mestnem svetu, ki se nanaša samo na 
četrtno skupnost, svoje mnenje, ga mestni svet mora obravnavati.  
 
60. člen 
 
Naloge četrtne skupnosti so: 
 
- na področju lokalnih gospodarskih javnih služb ter urejanja in varstva okolja spremlja  stanje ter 

opozarja pristojne organe MOL na potrebne ukrepe za zagotavljanje  primernih življenjskih 
pogojev občanov, s posebnim poudarkom na varovanju življenjskega okolja;  sodeluje pri pripravi 
in sprejemanju prostorskih izvedbenih aktov ter njihovih sprememb in dopolnitev ter pri urejanju 
pogojev za zagotavljanje prometne varnosti; sodeluje z lastniki in upravniki stanovanjskih in 
poslovnih objektov, itd.; 

 
- na področju družbenih dejavnosti opravlja naloge, ki se nanašajo na sodelovanje s socialnimi 

službami, vzgojno varstvenimi, zdravstvenimi, kulturnimi in športnimi organizacijami in na 
vzpodbujanje društvene dejavnosti;  

 
- sodeluje v postopkih, ki se nanašajo na obratovanje gostinskih lokalov in trgovin; 
 
- sodeluje  pri nadzoru nad izvajanjem predpisov; 
 
- opravlja določene naloge, ki se nanašajo na zagotavljanje in funkcioniranje lokalnih gospodarskih 

javnih služb in tovrstnih infrastrukturnih objektov in naprav; 
 
- opravlja določene naloge, ki se nanašajo na zaščito in reševanje, v skladu s pooblastili in 

zadolžitvami župana ali drugega pristojnega organa; 
 
- po navodilih pristojnih organov opravlja naloge pri pripravi in izvedbi volitev in referendumov in 

zborov občanov; 
 
- daje pobude in predloge za uresničevanje skupnih interesov občanov v posamezni četrtni skupnosti 

in pri tem sodeluje z mestnim svetom, županom in mestno upravo;  
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- po predhodnem soglasju župana lahko opravlja, v imenu in za račun drugih, naloge, ki ne sodijo 
med lokalne zadeve javnega pomena in jih je smotrno izvajati skupno oziroma je skupno izvajanje 
edini način ter so v interesu četrtne skupnosti, njenih prebivalcev in drugih z območja četrtnih 
skupnosti; 

- opravlja druge naloge, ki jih določi mestni svet ali župan.  
 
Podrobneje se naloge, ki jih izvajajo četrtne skupnosti in način njihovega izvajanja določijo  z 
odlokom. 
 
61. člen 
 
Delovanje četrtne skupnosti se financira iz proračuna MOL, s prostovoljnimi prispevki fizičnih in 
pravnih oseb, s plačili za storitve, s samoprispevkom in z drugimi prihodki. 
 
MOL mora četrtni skupnosti s proračunom zagotoviti financiranje nalog, ki so s tem statutom oziroma 
odlokom določene kot naloge četrtne skupnosti, razen  naloge iz predzadnje alineje prvega odstavka  
prejšnjega člena tega statuta.    
 
Četrtna skupnost se ne sme zadolževati. 
Četrtna skupnost mora v proračunskem letu sprejeti program nalog in finančni načrt, ki mora vsebovati 
vse prihodke in odhodke četrtne skupnosti. 
 
Finančni načrt četrtne skupnosti je sestavni del proračuna MOL. 
 
62. člen 
 
Organizacijsko, strokovno in tehnično pomoč ter prostorske pogoje za potrebe četrtnih skupnosti 
zagotavlja MOL preko organa mestne uprave, pristojnega za lokalno samoupravo.  
 
73. člen 
 
Mestni svet razpiše referendum v petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu župana, člana 
mestnega sveta ali delovnega telesa mestnega sveta za razpis referenduma oziroma v petnajstih dneh od 
vložitve zahteve volivcev za razpis referenduma v skladu s četrtim odstavkom prejšnjega člena.  
 
Referendum se izvede najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od dne razpisa, v nedeljo ali drug 
dela prost dan.  
 
Z aktom o razpisu referenduma določi mestni svet vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo 
odločalo oziroma njegove določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o 
katerem se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkrožilo »ZA« oziroma »PROTI«, dan razpisa 
in dan glasovanja.  
 
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je s tem statutom določen za objavo splošnih aktov 
MOL. 
 
Petnajst dni pred dnem glasovanja objavi mestna volilna komisija akt o razpisu referenduma v javnih 
občilih.  
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76. člen 
 
Občani lahko odločajo na referendumu o samoprispevkih in tudi o drugih vprašanjih, če  tako določa 
zakon. 
 
Referendum iz prejšnjega odstavka se opravi v skladu z določbami tega statuta, če z zakonom, ki 
določa in ureja referendum, ni drugače določeno. 
 
Odločitev o uvedbi samoprispevka je sprejeta, če je zanjo glasovala večina vseh volivcev v  MOL 
oziroma v delu MOL, za katerega se bo samoprispevek uvedel. 
 
 
6. Ocena finančnih posledic, ki jih bo imel sprejem akta 
 
Predlagane spremembe in dopolnitve statuta ne bodo imele finančnih posledic. 
 
 
7. Predlog za sprejem po hitrem postopku 
 
Ker gre pri predlaganih spremembah po eni strani za uskladitev z novelo zakona o lokalni samoupravi 
in drugimi navedenimi zakoni, po drugi strani pa za uskladitev z usmeritvami, ki jih je Mestni svet 
MOL že sprejel ob obravnavi izhodišč in predlogov za nadaljnji razvoj četrtnih skupnosti v Mestni 
občini Ljubljana predlagamo, da se predlagane Spremembe in dopolnitve Statuta MOL na podlagi 
zadnje alineje četrtega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL sprejmejo po hitrem 
postopku.  
 
 
Ljubljana, dne 24. 1. 2005 
                                                                          
                                                                                                                             Načelnik  
                                                                                                        Oddelka za lokalno samoupravo 
                                                                                                                       Vojko Grünfeld 
 
 
 
                                                                                                                                                                                         
                                                                                                                              Načelnik 
                                                                                                           Oddelka za pravne, kadrovske  
                                                                                                                       in splošne zadeve 
                                                                                                                          Velko Franko 
 


