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Zadeva: odpravek sklepa - predlog Odloka 0 spremembah Odloka 0 financiranju cetrtnih 
skupnosti v Mestni obeim Ljubljana s predlogom za bitri postopek 

Svet Cetrtne skupnosti Center je na 18. seji dne 13. januarja 2009 obravnaval predlog Odloka 0 

sprernembah Odloka 0 financiranju cetrtnih skupnosti v Mestni obcini Ljubljana s predlogom za hitri 
postopek in s tern v zvezi sprejel naslednje stalisce: 

Cetrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. Cetrtna skupnost nastopa v pravnem prometu 
v okviru nalog, ki jib opravlja samostojno, v skladu s 57. clenom statuta MOL. Cetrtno skupnost 
kot pravno osebo zastopa svet cetrtne skupnosti. Predsednik sveta cetrtne skupnosti predstavlja 
cetrtno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta, ter predstavlja svet cetrtne skupnosti (58. Cl. Statuta 
MOL). Je odgovorna oseba za posredovanje informacij javnega znaeaja, je odredbodajalec in 
podpisnik raeunov, pripravlja gradiva za seje sveta, oblikuje predloge sklepov sveta cetrtne 
skupnosti, predstavlja stalisca sveta cetrtne skupnosti na sejab Mestnega sveta, v imenu cetrtne 
skupnosti sklicuje in se udelefuje razlicnih sestankov, je v stalnem stiku z delavci v cetrtni 
skupnosti, pregleduje dopise in podpisuje razlicne dokumente in sklepe sveta. 

Skratka, naloge predsednika sveta cetrtne skupnosti so na vsak naein primerljive nalogam clana 
Mestnega sveta, zato bi morala biti tudi njegova "sejnina" primerljiva sejnini clana Mestnega 
sveta. Odnos med place Zupana in sejnino mestnega svetnika bi moral biti podoben odnosu med 
sejnino predsednika sveta cetrtne skupnosti in sejnino clana sveta cetrtne skupnosti. 
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