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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 
 
V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu 
ter pristojnim službam svetniško pobudo: 
 
20. člen Predloga odloka proračuna MOL za leto 2011 in 2012, je v drugem odstavku, 
ki pravi: »Investicijski program potrdi župan« v nasprotju z 3. alinejo 29. člena Zakona 
o lokalni samoupravi (ZLS) in v nasprotju s 2. alinejo 27. člena Statuta MOL in posega 
v temeljne pristojnosti MS MOL in tako neposredno spreminja Statutarno določbo, za 
kar je potrebna dvotretjinska večina glasov svetnikov MS MOL. Ker ta pogoj ni 
izpolnjen, sporni odstavek 20.člena pa je v nasprotju s citiranimi členi zakona, se 
drugi odstavek 20. člena mora črtati iz Predloga odloka proračuna MOL za leto 2011 
in 2012,.    
 
Pojasnilo: 
Odgovor oddelka za finance in računovodstvo št.:03200-1/2011-38 z dne 18.2.2011, da je 
Mestni svet pristojen le za spremembo nad 20%, ki je predmet novelacije Investicijskega 
programa je v nasprotju z Zakonom o javnih financah (ZJF), ki zahteva, da so pri 
financiranju razvojnih projektov upoštevani vsi predpisi, ki urejajo javne finance in, da je 
pripravljen v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske 
dokumentacije na področju javnih financ (UEM), neposredno v nasprotju z UEM: 20. 
Členom (4) »novelacijo investicijskega programa potrdi investitor po postopku, predpisanem 
za investicijski program«, kar samo zase pove, da je investitor potrdil tudi Investicijski 
program. s tem v zvezi je v nasprotju z: UEM 4. člen (mejne vrednosti), (1), 1. in 2. točka v 
zvezi z UEM 10.člen,, itd.  
 
Odgovor oddelka za finance in računovodstvo je tudi v nasprotju z 3. alinejo 29. člena 
Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) in v nasprotju z 2. alinejo 27. člena Statuta MOL. 
Odvzem temeljnih pristojnosti Mestnemu svetu po 2. Alineji 27. člena Statuta MOL zahteva 
glasovanje o spremembi Statuta MOL za kar je potrebna dvotretjinska večina glasov 
svetnikov v MS MOL.   
 
Investicijski program sodi v stopnjo najpomembnejših razvojnih dokumentov, za katere je 
lokalna skupnost pristojna in hkrati zavezana, da se pripravijo po ZJF. Kot takšen se potrjuje 
na najvišjem nivoju. Najvišji organ odločanja v MOL je Mestni svet, katerega pristojnost je 
prav potrjevanje najpomembnejših planov oziroma razvojnih dokumentov.  
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