
.~_' i~ MESTNA 0,BCINA LJUBLJANA 
., MESTNI sVET _ _.__._\	 . l' 

.5Ig.z.· 

Prejeto: '~7 -12.- 2008	 \_. -1MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
._ ." __ . "_ ,__""_ _ ~ ;:.Fi \ \ZUPAN	 

, 1 

Stevilka zadeve:	 r----·>~-~--i

i '!reO". I
Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 

_--..--..--._----... --- ._.._..L-~----ia 306 10-1 O. [§] 306-12-14 

Stevilka: 007-24/2007-9 
Datum: 15.12.2008 

MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

ZADEVA:	 PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

PRIPRAVIL:	 Mestna uprava Mestne obcine Ljubljana, Sluzba 
za lokalno samoupravo 

NASLOV:	 Predlog Odloka 0 spremembah Odloka 0 financiranju 
cetrtnih skupnosti v Mestni obclnl Ljubljana s predlogom 
za hitri postopek 

POROCEVALEC:	 Direktor Sluibe za lokalno samoupravo 
Vojko GRUNFELD 
Vodja Odseka za razvoj in delovanje cetrtnih skupnosti 
MOL Sluzbe za lokalno samoupravo 
Blanka CUSIN MARCENKO 

PRISTOJNO DELOVNO Odbor za lokalno samoupravo 
TELO: 

PREDLOG SKLEPA: 
1. Mestni svet Mestne obclne LjUbljana sprejme predlog, da Odlok 0 spremembah 

Odloka 0 financiranju cetrtnih skupnosti v Mestni obcini LjUbljana sprejme po
 
hitrem postopku.
 

2. 

Prilogi: 

\ 
'. 

\'" 

1
 



,. 

PREDLOG 

Na podlagi 27., 60.a in 61. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 
66/07 - uradno preeiseeno besedilo) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na 
............seji dne .......sprejel
 

ODLOK 
o spremembah Odloka 0 financiranju cetrtnih skupnosti v Mestni obcini
 

Ljubljana
 

1. elen 

V Odloku 0 financiranju cetrtnih skupnosti v Mestni obcini Ljubljana (Uradni list RS, 
st. 92/07) se 12. clen spremeni tako, da se glasi: 

»Predsedniku in elanom sveta cetrtne skupnosti MOL pripada sejnina za udelezbo na 
seji sveta cetrtne skupnosti. Sejnina za udelezbo na posamezni seji za predsednika 
sveta cetrtne skupnosti znasa 2%, za clane sveta cetrtne skupnosti pa 0,8% 
rnesecne place zupana brez dodatka za delovno dobo. Sejnina se izplaca enkrat 
letno za tekoce leto, vendar najvee za 10 sej letno. 

Svet cetrtne skupnosti s sklepom doloci visino sejnine za predsednika sveta in 
posameznega clana sveta cetrtne skupnosti na osnovi evidence 0 udelezbi na sejah, 
ki jo pripravi strokovna sluzba mestne uprave, pristojna za lokalno sarnoupravo.«. 

2. clen 

Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

Stevilka: 007-24/2007-9 
Ljubljana, dne 

Zupan
 
Mestne obcine Ljubljana
 

loran Jankovic
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OBRAZLOZITEV 

Pravni temelj za sprejem akta 

Pravni temelji za sprejem akta so: 
_ 27. clen Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, S1. 66/07- uradno precisceno besedilo v 
nadaljevanju: Statut MOL), ki doloca, da je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana pristojen za 
sprejemanje predpisov Mestne obcine Ljubljana; 
- 60. a clen Statuta MOL, ki doloca, da se kriteriji za izvedbo nalog dolocijo v odloku iz 61. elena 
Statuta MOL; 
- 61. elena Statuta MOL, ki doloca, da se kriterij i in merila za financiranje nalog in delovanje cetrtnih 
skupnosti iz proracuna MOL dolocijo z odlokom. 

Razlogi in cilji zak.aj je akt potreben 

Z uveljavitvijo sprememb Statuta M.OL v letu 2007 so se aktivnosti cetrtnih skupnosti v procesu 
soodlocanja v Mestni obcini Ljubljana povecale, Cetrtne skupnosti aktivno sodelujejo z organi MOL 
in mestne uprave pri razresevanju. problematike in se vkljucujejo v izvajanje projektov MOL na 
svojem obmocju, Predsedniku in clanom sveta cetrtne skupnosti se je s povecanjem vloge in nalog 
cetrtne skupnosti pri urejanju javnih zadev, povecala odgovornost in obseg dela. Na prenizke sejnine 
sta opozorili cetrtni skupnosti Vic in Trnovo, ki sta predlagali povecanje sejnin predsedniku in clanom 
sveta cetrtne skupnosti. 

Ocena stanja na podrocju, ki ga akt ureja 

Izplacevanje sejnin predsedniku in clanom sveta cetrtne skupnosti ureja 12. clen Odloka 0 financiranju 
cetrtnih skupnosti v MOL (Uradni list RS s1. 92/07), ki sedaj doloca, da clanu sveta CS za udelezbo na 
seji pripada 0,5% zupanove place, predsedniku pa 1% zupanove place, vendar najvec za 10 sej letno 
ter, da se sejnine izplacajo enkrat letno za tekoce leto. 

S spremembo veljavnega odloka se predlaga povecanje sejnin clanu sveta na 0,8% in predsedniku 
sveta na 2% mesecne zupanove place brez dodatka za delovno dobo, ohranja se enkrat letno izplacilo 
ter omejitev placila sejnin za 10 sej letno. Razmerje med zneskom sejnine predsednika in clan svetaje 
vecje kot ga doloca sedaj veljavni odlok, ker ima predsednik sveta, kot predstavnik cetrtne skupnosti 
vecji obseg obveznosti in odgovornosti. 

Primerjava stroskov za sejnine predsedniku in clanom sveta CS glede na veljavni odlok in predlog 
- b odlok 
ZA 10 SEJ Po vellavnem odloku Po predlozeni spremembi odloka 
Skupna vsota: 64.150,00 EUR 105.830,00 EUR 
ZA 1 SEJO bruto neto bruto neto 
Predsednik 44,18 EUR 34,24EUR 88,36 EUR 68.48 EUR 
Clan sveta 22,09 EUR 17,12 EUR 35,35 EUR 27,39 EUR 

Poglavitne resitve 

K 1. clenu
 
S spremembo 12. elena odloka bo pripadla sejnina predsedniku sveta v visini 2% in clanu sveta 0,8%
 
mesecne zupanove place brez dodatka za delovno dobo, ki se izplaca enkrat 1etno za tekoce leto,
 
vendar najvec za.IO sej letno.
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K 2. clenu
 
Od1ok zacne ve1jati nas1ednji dan po objavi v Uradnern listu Republike Slovenije.
 

Ocena financnih posledic sprejema akta 

S sprejernorn predlaganega odloka bi morala Mestna obcina Ljubljana v poracunu za leta 2009 
zagotoviti dodatna sredstva v visini 41.680 EUR glede na maso sredstev, ki se zagotavlja po sedaj 
veljavnem odloku. Glede na to, da se sejnine za leta 2009 izplacujejo koncern leta 2009 se bo visina 
sredstev potrebnih za izplacilo sejnin v cetrtnih skupnostih MOL uskladiJa stern odJokorn ob sprejernu 
rebaJansa ze sprejetega Odloka 0 proracunu MOL za leta 2009. 

Predlog za hitri postopek 

Predlagatelj na podlagi tretje alineje tretjega odstavka 122. elena Poslovnika Mestnega sveta MOL 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) predlaga Mestnemu svetu MOL, da zato, da se 
bode potrebna sredstva za izplacilo sejnin po tern odloku lahko zagotovila z rebalansom Odloka 0 

proracunu MOL za leta 2009, le tega sprejme po hitrern postopku in stern omogoci, da bodo visine 
sejnin dolocene stern odJokom cirn prej stopile v veljavo. 

Ljubljana, 25. 11.2008 
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'lJUBl:JANA 

4583.	 Odlok 0 rebalansu preraeuna Mestne obeine 
Ljubljana za leto 2007 . 

Na podlagi 40. elena Zakona 0 javnih financah (Uradni 
list RS,~i..7W~!),1~~/Q0,7__9/Q1 tn ~0/02, 56/02 - ZJU, 110/04 
-ZDT-B, 127/06 - ZJZP in 14/07 -ZSPDPO) ter27. elena Sta
tuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01, 28/01 
in 42/07) je Mestni svet Mestne obCine Ljubljana na 8. s_eji doe 
24'. 9. 2007 sprejel . 

ODLOK 
o rebalansu proracuna Mestne obelne 

. Ljubljana za leto 2007 

1. elen 

V Odloku 0 proracuou Mestne obeine Ljubljana za leto 
2007 (Uradni list RS, st. 29/07) se v 3. elenu tretji odstavek 
spr'emeni tako, da se glasi: 

»Rebalans proracuna Mestne obCine Ljubljana za leto 
. 2007 se doloea v visini 279.353.540 eurov.«. 

2: elen 

Obcina se lahko zadolZi za financiranje investicij na po
droCju osnovnega solstva, stanovanjske gradnje, oskrbe z vodo 
in jayne infrastrulcture za ravnanje z odpadno vodo ter investicij, 

-- "·---ki-so-sofinancirane-iz-sredstev-skladov EtJoo viSlne-Z4:0UO.OOO 
eurov. 

Obclnalahko sklene leasing pogodbo do visine 5.000.000 
eurov za nakup poslovnih prostorov za knjiznico Siska. 

3. elen 

Splosni, posebni del in naerti razvojnih programov so 
sestavnl del tega odloka. . 

4. elen 

Ta odlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem 
listu Republike Slovenije. 

.	 St. 410-54/2007-129 
LjUbljana, dne 24. septembra 2007 

~-_._._.----- ---~-_..__ ._---- -- -- - --"- --	 _ . 

Zupan
 
Mestne obcine Ljubljana
 

Zorary Jankovic I.r.
 

4584.	 Odlok 0 financiranju cetrtnih skupnosti 
v Mestni obeinl LjUbljana 

Na pridlagi 27., 60.a in 61. elena Statuta Mestne obcine 
LjUbljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preeisceno be
sedilo) je Mestni svet Mestne obCine Ljubljal'!a na 8. seji dne 
24. _9. 2007 sprejel 

ODLOK 
o financiranju 'cetrtnih skupnosti 

V Mestni obelnl Ljubljana 

Uvodna doloeba 

1. elen 

Stem odlokom se doloce]o kriteriji za izvedbo nafog ter 
merila in kdteriji za fioanciranje oal09 io delovaoje cetrtnih 

skupnosfrv Meslnr-obCinitjubljana (v'nadaljevanju: MOL) it 
sredstev proracuna MOL. 

Kriteriji za izvedbo oalog 

....._____ .... --'-.. ._~.ele!L .. . 
V okviru nalog, dolocenih s Statutom MOL, opravlja cetr

tna skupnost naloge iz pristojnosti MOL, ki se pretezno nana
sajo Ila prebival~ _eetrtne skupnosti.. 

Konkretne naloge eetrtna skupnost doloei s programom 
dela, ki ga v skladu z doloei!i tega odloka sprejme za posame
zno proracunsko obdobje. . 

3. C1en 

Obveseanje obCanov 0 svojem delu in drugih zadevah, 
pomembnib za eetrtno skupnost, izvaja eetrtna skupnost preko 
javnih medijev, ki so dostopni obCanom eetrtne skupnosti ali 
preko drugihsredstev in orodij obveseanja, v skladu s pred
pisi. . 

-4-elen . 
Pri izvajanju sportnih, rekreacijskih, kulturnih, socialnih 

in drugih programov in prireditev krajevnega pomena lahko 
eetrtna skupnost sodeluje z organiziranimi in neformalnimi 
oblikami zdruievanja obcanov, Programi in prireditve, ki jih 
izvaja eetrtna skupnost so dostopni vsem udeleiencem pod 
enakimi pogoji. 

-'---=c...:... _ 

5. clen 

Cetrtna skupnost izvaja programe eiseenja in urejanja 
okolja (v nadaljevanju: program) na javni zelenici, v javnem 
parku, na javnem otroskem in sportnern igriseu ter drugi javni 
povrsini, skladno s predpisi MOL, ki urejajo te povrsine ter pri 
tem lahko sodeluje z organiziranimi in neformalnimi oblikami 
zdruzevanla obcanov, Pri pripravi in izvajanju programa ee
trtna skupnost sodeluje s pristojnimi organi Mestne uprave 
MOL...·__.._.. 

. 6. Clen 

Cetrtna skupnost letno oblikuje plan manjsih del, ki se 
nanasalo na ureditev in Vzdrievanje objelctov jayne komunalne 
infrastr.uktu..rgjv nagaUe'l.f;inju;.plaluIlanjsih_del). Manjsa_de!a 
so dela, ki se izvedejo v enem letu, se financirajo iz proracuna 
MOUn niso vkljueena v programe izvajalcev javnih sluzb in se 
nanasajo na: 

1. urejanje in eiseenje javnih zelenlhpovrsin in otroskih 
igrise, 

2. vzdrievanje obCinskih cest, 
3. urejanje jayne razsvetljave, 
4. promet, 
5. urejanje in eiseenje javnih sportnih povrSin. 
Dela iz predhodnega odstavka morajo biti v okviru funkci

onalno in prostorsko zaokrozenega oskrbovalnega sistema, ki 
ne sega izven obmOCja posamezne cetrtne skupnosti. 

. Pri oblikovanju plana manjsih del sodeluje eetrtna sku
pnost s pristojnimi organi Mestne uprave MOL, ki usk/ajen 
predlog plana vkljuCijo v svoje finanene nacrte. Organi Mestne 
uprave MoL, pristojni za lzvedbo posameznih rnanlsih del, 
sproti porocaloeetrtni skupnosti 0 vseh aktivnostih pri izvedbi 
del, in sicer: 0 prieetku del, izvajalcu del, predvidenih rokih 
izvedbe del, zakljueku izvedbe del ter obracunudel. 

Merila in kriteriji za financiranje nalog 

7. Clen 

V proraeunu MOL se eetrtnim skupnostim za izvajanje 
nalog zagotavljajo flnancna sredstva v visini, ki se dolod z 
odlokom 0 proraci IOU MOL za posamezoo lato. 
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8. clen 
Od skupne mase sredstev iz prejsnjega elena se 65% 

delez sredslev razdeli med cetrtne skupnosti v enakem delezu. 
Od preoslalih sredstev se 70% razdeli med cetrtne skupnosti 
po stevilu stalno prijavljenih prebivalcev posamezne cetrtne 
skupnosti po podatkih cenlralnega registra prebivalcev na dan 
31.12. za predpreteklo letoter 30% glede na povffiino posarne
zne eetrtne skupnosti. 

9. clen 
Od mase sredslev, namenjenih posamezni eetrtni sku

pnosti, se: 
- 20% sredstev nameni za izvajanje nalog iz 3., 4. in 

5. clena tega odloka, 
- 20% sredslev za izvedbo nalog iz 6. clena tega odlo

ka, 
- 60% lahko narneni za izvajanje nalog iz 3., 4. in 5. clena 

tega odloka ali za izvedbo nalog iz 6. clena tega odloka, 0 ce
mer odloti svel cetrtne skupnosti. 

10. clen 
Cetrtna skupnosl v okviru svojega predloga finanenega 

naerta ter v visini, doloeenl na podlagi 7., 8. in 9. C1ena lega 
odloka ob pripravi proracuna MOL, oblikuje predlog programov 

,-- -c---irrpriTeditev; ki jih izv8Ja samaYsklao(fs3:',- 'Ciil5:"'C1enom 
tega odloka. 

Sredstva za izvedbo plana manjsih.del, ki ga oblikuje 
posamezna cetrtna skupnost, se v okviru odloka 0 prorawnu 
MOL vkljucijo v financne naMe pristojnih organov Mestne 

.uprave MOL. . . 

Merila In krlterljl za financlranje delovanja 

11. clen 
V proraeunu MOL se celrtnim skupnostim za financiranje 

njihovega delovanja zagolavljajo financna sredstva za sejnine 
predsedniku in clanom sveta ter sredstva za povmitev stroskov 
uporabe lastnega mobilnega telefona predsednikusveta; ki 

----='se':::-:-cvc-cvisini; doloeel1lilemodlokom, vkljucijo v financnl nacrt 
cetrtne skupnosti. 

12. clen 
Predsedniku in claoorn sveta cetrtne skupnosti MOL pri

pada sejnina za udeleibo na seji svela eetrtneskupnosti. 
Sejnina za udelezbo na posamezni seji za predsednika sveta 
cetrtne skupnosti znasa 1%, za clane sveta eetrtne skupnosti 
pa 0,5% place zupana brez dodatka za delovno dobo. Sejnina 
sa izplaea enkrat letno za tekoce leto, vendar najvee za 10 sej 
lelno. 

Na podlagi porocila 0 prisotnosti na sejah svela eetrtrie 
skupnosti, ki ga pripravi Komisija za mandalna vprasanja, vo
litve in imenovanja v tetrtni skupnosti, svet cetrtne skupnosti 
s sklepom doloCi vlslno sejnine za predsednika sveta in posa
meznega clana svela eetrtne skupnosti.
 

_
 
13. c1en .' _ _ , ,_. _ __, ._ 

Predsednik sveta cetrtne skupnosti ima pravlco do povr
nitve stroskov uporabe laslnega mobilnega telefona v visini 25 

15. clen
 
? dnem uveljavitve tega odloka preneha veljali 11.a clen
 

Pravilnika 0 visini in naclnu doloeania plac oziroma platil za
 
opravljanje funkcije funkcionarjev Mestne obCineLjubljana, na- •
 
gradah C1anov delovnih teles mestnega svela in drugih organov
 
Mestne obCine Ljubljana ter 0 povracilih stroskov (Uradni list
 
RS, sl. 32/99, 88102 in 23/04).
 

16. clen 
Ta <>dlok zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
 

Iislu Republike Siovenije in se, razen 12. in 13. elena tega
 
odloka, zacne uporabljati z uveljavitvijo odloka 0 proraeunu
 
MOL za leto 2008: 

51.007-24/2007-4
 
Ljubljana, dne 24. septernbra 2007
 

. Zupan 
Mestne obcina Ljubljana 

Zoran Jankovic I.r. 

4585.- ·-Odlo~o razglasitvlTrgovskega paviljonaySlskr------
za kultumlspomenik lokalnega pomena 

Na podlagi 5.,6: in 12. clena Zakona 0 varstvu kulturne
 
'dedisCine (Uradni list RS, sl. 7/99,110102- ZG~1 in 126/03 

- ZVPOPKO) ter 27, elena Statula Mestne obCine Ljubljana "
 

, (Uradnilist RS, s1.66/07 - uradno precisceno besedilo) je
 
Mestni svet Meslne obcine Ljubljana na 8. seji dne 24. 9. 2007
 
sprejel ' "
 

ODLOK 
o razglasitvi TrgoYskega paviljona Y Siski
 
za kulturni spomenik lokalnega pomena
 

-~-.'h cleo------------

Za kultumi spomenik lokalnega pomena se razglasi
 
enota dediscirie Ljubljana-Trgovski paviljon v Si~ki, ESO
 
14293 (Trgovska hi~a komunalnega centra v Si~ki, Celovska
 
cesta 111). ..
 

Enota ima zaradi kulturnih, arhileklurnih in zgodovin

skih lastncisti poseben pomen za Mestno obclno Ljubljana.
 
Zalo se razglasi zakulturni spomenik lokalneqa pomena z
 
lastnostmi arhitekturnega spomenika (v nadaljevanju: spo

menik).
 

2. clen 

Laslnosti, ki utemeljujejo razglasitev za kulturni spome
nik lokalnega pomena: ' 

Modernisticno zasnovana stavba je bila zgrajena leta 
1964 po nacrtu arhitekla Milosa Bonce iz leta 1960. Zasnova 
izhaja iz arhilekturnega okolja »Ijubljanske sole za arhitektu
ro« in se lzraza 5 funkcionalno in pomensko izpovednostjo 

___Qblike. ~lenov incelostneqa seslava,zdruzenega.v prepri
eljiv avtorski dosezek kot nadaljevanje raclonalne estetike
 
moderne arhitekture. Stavba z vzdolzno lege ob Celovski
 

eurov mesecno._cesti!'l9~Lz '_drugi~ni obje~ti (~~clvbQ !1e~danje, ob~iD~,..kin.om. 
-,.--- hotelom) nolranji Irg »komunalnega centrae. Ovonadstropno 

longitudinalno nacrtovano arhitekturo je avtor oblikoval v 
Prehodne in koncne dolodbe vidnem betonu, v katerega je vpeta ritmicno zastekljena zu

nanjscina. Stavba je v obeh nivojih Iransparentna z vidnimi 
14. clen notranjimi komunikacijami, obesenimi potzasttrnl stopnlscl v 

Z mesecem uveljavitve lega odloka do 31. 12. 2007 se oseh stirih vhodov in okvirnimi konstruktivnimi prvinami. 
sredstva za 1>0vrnitevstroskQv, uPQralle.lastnE!,garnobiinega__- ..~ ----,-,--,--- --.-. 
telefona predsednikom svetov eelrtnih skupnostl, na podlagi . 3.clen 
13. elena tega odloka, i,zplacajoy_()~i~,~~lt~~y ~gcm~rnlr_ ._._._$pomenikstojiv_ Ljubljani ob Celovski cesU naparcelah-----
stne uprave',.pri'stojnega za lokalno samoupravo. sl. 655/17, 798/14, ~~8/6, 798/8 in 798/~, vse k.o. ~9ornja 


