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Ž U P A N   
 
 
Mestni trg 1, p.p. 25, 1001 Ljubljana 

 306-10-10 ,   306-12-14 
 
 

Številka: 011-2/2002-8 
Datum:  
 
   
ZADEVA:                             PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA  
                                                SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
  
NASLOV:                             Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o  
                                               stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne  
                                               občine Ljubljana s predlogom za hitri postopek 
 
GRADIVO  
PRIPRAVIL:                        Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,  
                                                Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve v  
                                                sodelovanju s  Službo za organiziranje dela mestnega sveta   
                                                                               
                                   
POROČEVALCA:               Velko FRANKO, univ. dipl. prav., načelnik Oddelka za  
                                                pravne, kadrovske in splošne zadeve 
                                                Tanja DORNIK, univ. dipl. prav., vodja Pravne službe  
                                                Oddelka za pravne, kadrovske in splošne zadeve 
 
 
 
PREDLOGA SKLEPOV: 
 
1.  Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da Odlok o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana obravnava po hitrem postopku. 
 
2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog Odloka o spremembah in 
dopolnitvah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne                        
občine Ljubljana. 
 
 
 
                                                                                                      Ž U P A N                                                      
                                                                                                Zoran JANKOVIĆ 
                      
Prilogi: 
- predlog odloka z obrazložitvijo 
- Odlok o stalnih komisijah in stalnih odborih  
  Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana  
  (Uradni list RS, št. 8/03) 
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                                                                                                                                    PREDLOG 

Na podlagi 30., 31. in 32. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 
28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ……. seji dne ………. sprejel 

 
O D L O K 

o spremembah in dopolnitvah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

      
 

1. člen 
 
V Odloku o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 8/03) se v  3. členu tretja alineja spremeni tako, da se glasi:  
 
»- Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje,«. 
 
Za tretjo alinejo se doda nova četrta alineja, ki se glasi: 
 
»- Odbor za šport,«. 
 
Dosedanje četrta do enajsta alineja postanejo peta do dvanajsta alineja. 
 
Dosedanja dvanajsta alineja se črta. 

 
 

2. člen 
 

V 7. členu se v tretji alineji za besedo »prejemkih« doda besedi »ter dopustih«. 
 
 

3. člen 
 
V 12. členu se v prvem odstavku za besedilom »Odbor za lokalno samoupravo,« doda 
besedilo »Odbor za šport,« in za besedilom »Odbor za varstvo okolja« črta vejico in besedilo 
»Odbor za splošnopravne zadeve«. 
 
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi: 
 
»Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje in Odbor za zdravstvo in socialno varstvo 
imata poleg predsednika še deset članov.«. 
 
 

4. člen 
 
V 15. členu se za drugo alinejo doda nova tretja alineja, ki se glasi: 
 
» – obravnava akte, ki zadevajo statusne ali organizacijske ter simbolne spremembe v MOL in 
njenih organih,«.  



 3

 
Dosedanje tretja do peta alineja postanejo četrta do šesta alineja. 

 
 

5. člen 
 

Naslov in besedilo 16. člena se spremenita tako, da se glasita: 

»(Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje) 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje: 
– spremlja stanje na področju predšolske vzgoje in šolstva v MOL ter obravnava in daje 
predloge za njihovo urejanje in razvoj, 
– spremlja stanje na področju mladinske problematike v MOL ter obravnava in daje predloge 
za urejanje in razvoj tega področja, 
– spremlja stanje na področju preprečevanja zasvojenosti z drogami v MOL ter obravnava in 
daje predloge za urejanje in razvoj tega področja, 
– spremlja stanje na področju izobraževanja odraslih, 
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva.«. 

 
 

6. člen 

Za 16. členom se doda nov 16.a člen, ki se glasi: 

»16.a člen 

(Odbor za šport) 

Odbor za šport:    
– spremlja stanje na področju športa in rekreacije v MOL ter obravnava in daje predloge za 
urejanje in razvoj tega področja, 
– opravlja tudi druge naloge v okviru delovnega področja, ki ga pokriva. 
 

 
7. člen 

 
25. člen se črta. 

 
 

8. člen 
 

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

 
Številka: 
Ljubljana, dne  
 
                                                                                                               Župan 
                                                                                                 Mestne občine Ljubljana 
                                                                                                      Zoran JANKOVIĆ 
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O B R A Z L O Ž I T E V 
 
PRAVNI TEMELJ 
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: odlok) temelji na 30., 31. in 32. 
členu Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01), ki vsebujejo 
temeljna določila o pristojnostih, sestavi in ustanovitvi komisij in odborov mestnega sveta. 
 
Predlog za hitri postopek temelji na četrtem odstavku 122. člena Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 84/02 in 69/03; v nadaljevanju: poslovnik), ki 
med drugim določa, da mestni svet lahko sprejme odlok po hitrem postopku zaradi 
upoštevanja predpisanih ali postavljenih rokov in če gre za manj zahtevne spremembe in 
dopolnitve aktov. Hitri postopek za sprejem odloka je predlagan, ker prvi odstavek 21. člena 
poslovnika določa, da se stalna delovna telesa mestnega sveta imenujejo v dveh mesecih po 
konstituiranju mestnega sveta, predlagane spremembe pa je potrebno in smotrno uveljaviti 
pred njihovim imenovanjem, obenem pa predlagane spremembe predstavljajo manj zahtevne 
spremembe osnovnega odloka. 
 
RAZLOGI  IN CILJI, ZARADI KATERIH JE ODLOK POTREBEN TER OCENA 
STANJA IN POGLAVITNE REŠITVE 
Poleg razloga, navedenega pri obrazložitvi hitrega postopka, je odlok potreben, ker bo 
predlagana nova organiziranost odborov, ki predvideva razdelitev pristojnosti dosedanjega 
Odbora za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport med Odbor za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje in Odbor za šport  zagotovila bolj učinkovito reševanje problematike iz njihove 
pristojnosti. Ukinitev Odbora za splošno pravne zadeve in prenos njegovih nalog v pristojnost 
Odbora za lokalno samoupravo je predlagana iz razlogov racionalnosti, ker se je Odbor za 
splošno pravne zadeve v prejšnjem mandatu sestal le petkrat. Dopolnitev 7. člena osnovnega 
odloka, po kateri Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odloča tudi o 
dopustih funkcionarjev, je predlagana zaradi trajne ureditve odločanja komisije, ki je doslej o 
dopustih funkcionarjev odločala na podlagi pooblastila mestnega sveta. 
 
OCENA FINANČNIH POSLEDIC ODLOKA 
Zaradi sprememb v organiziranosti delovnih teles mestnega sveta, določenih s predlaganim 
odlokom, ne bo potrebno povečati obsega sredstev za delo delovnih teles v proračunu Mestne 
občine Ljubljana.  
 
 
Ljubljana, dne 30. 11. 2006 
 
 
Pripravila: 
- Gregor Rigler, višji svetovalec III,  
   Služba za organiziranje dela mestnega sveta  
 
- Maja Jamnik, višja svetovalka I, 
  Oddelek za pravne, kadrovske in splošne zadeve  
 
                                                                              
                                                                                                       Načelnik 
                                                                                    Oddelka za pravne, kadrovske in  
                                                                                                    splošne zadeve                                                  
                                                                                                  Velko FRANKO                                                


