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PORoellO 

Statutarno pravna komisija je na 34. redni seji,
 
ki je bila v ponedeljek, 21.1.2010, ob 14.30 uri
 

obravnavala gradivo za 35. sejo Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana
 

in ob obravnavi tocke
 

PREDLOG SKLEPA 0 SOGLASJU K STATUTU JAVNEGA ZAVODA MLADI
 
ZMAJI - CENTRA ZA KAKOVOSTNO PREZIVLJANJE PROSTEGA CASA
 

OTROK IN MLADIH
 

in k njej vlozenern amandmaju Svetniskeqa kluba Nove Siovenije 

VB. clenu se besedilo: »se slednje oddajo zunanjim izvajalcem po predpisih 0 javnih 
narocilih.« zamenja z besedilom: »za pomoc zaprosijo ustrezen oddelek Mestne uprave 
Mestne obcine Ljubljana. Ce v Mestni upravi ustreznega kadra ni, se naloge oddajo zunanjim 
izvajalcem po predpisih a javnih narocilih.« 

sprejela naslednje 

MNENJE: 

Statutarno pravna komisija meni, da amandma Svetniskega kluba NSI ni 
vlozen skladno s 133. clenom Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana (UrJ. RS, ilt. 66/07-UPB) in predlaga, da Mestni svet 0 njem ne 
razpravlja in ne glasuje. 

MNENJE j ~	 bilo sprejeto 3 glasovi ZA in 1] glasovi PROTI od 3 prisotnih. 
z 



Obrazlozltev:
 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vlozen pravocasno, da pa ni v skladu s
 
133. clenom Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana (Ur.I. RS, st. 66/07-UPB-v 
nadaljevanju: Poslovnik). 
Skladno s 133. clenorn Poslovnika je amandma besedilo, ki ob sprejemu spremeni ali 
dopolni obstojece besedilo predloga akta. Iz gramatikalne razlage elena sledi, da so 
spremembe in dopolnitve rnozne Ie v okviru predlagane vsebine akta, ki se spreminja oz. 
dopolnjuje. Z amandmajem tako ni rnozno suiti pravnega in dejanskega okvira na katerega 
se akt nanasa. 
Predlagani predlog sklepa 0 soglasju k statutu Javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za 
kakovostno prezivljanje prostega casa otrok in mladih (v nadaljevanju: javni zavod) se 
nanasa izkljueno na soglasje k predlaganemu statutu, ki ga je skladno z 22. clenorn Sklepa 0 

ustanovitvi javnega zavoda, sprejel pristojni organ javnega zavoda. Mestni svet MOL pa ima 
skladno z 20. clenorn omenjenega ustanovitvenega akta pristojnost, kot ustanovitelj, podati 
(oz. odreci soglasje) k predlogu statuta, ki ga sprejme svet javnega zavoda. Predlagani 
amandma pa spreminja vsebino 13. elena statuta . Amandma je tako v nasprotju s 133. 
clenom Poslovnika. 

Pripravila: Predsednica 
Polona Zupan KlopCie, tajnica Statutarno Statutatne-pr komisije 
pravne komisije 'Masa tper 
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