
 

 

 

 

Številka:   03200-4/2011-35                                                                                                              

Ljubljana:  21. 03. 2011 

                                                                                                                                      

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                                   4. seja MS                                                                           

MESTNI SVET                                                                                                   k 2. točki 

- TU – 

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu ter 

pristojnim službam naslednja svetniška pobudo: 

 

 

Ţupanu MOL, kot zakonitemu sklicatelju sej MS MOL dajemo pobudo za preklic 

neutemeljeno odpovedane pete seje MS MOL, ki bi se morala izvajati 28. marca 2011 in njeno 

prestavitev pred napovedano sejo 18. aprila 2011. Dnevni red prestavljene seje MS MOL se naj 

osredotoči na razpravo o Odlokih za katere je za redno sejo 21. marca 2011 predlagano, da se 

obravnavajo po hitrem postopku. 

 

Zavrnitev upravičene zahteve svetniškega kluba SDS bomo obravnavali kot protiustaven poseg 

izvršne veje oblasti v delo MS MOL kot normativne veje oblasti. Našo zahtevo utemeljuje tudi 

dejstvo, da je podan ustavno sporni predlog za obravnavo sprememb Odloka Statuta MOL po 

hitrem postopku. 

 

 Obrazloţitev:  

 

V času, ko Mestni svet MOL sprejema svoje najpomembnejše dokumente, proračuna MOL za leto 

2011 in 2012 in je zaradi tega dnevni red že sam po sebi izjemno zahteven in obširen in zahteva 

veliko časa za pregled in analizo proračunskega gradiva in odgovorno odločanje v MS MOL, se je 

zgodilo več nerazumnih odločitev izvršne veje oblasti MS MOL. Izpostavljamo dve: 

1. Odpoved dveh rednih sej MS MOL napovedanih za 7. in 28. marec 2011  

in 

2. sklic samo ene seje MS MOL, ki bo 21. Marca 2011, kjer se ob obravnavi sprejema predloga 

proračunov za 2011 in 2012  z tekočimi zadevami, dodaja izjemno zahtevna dopolnitev 

dnevnega reda s predlogi za sprejem odlokov, ki bistveno spreminjajo politiko MOL, odlok o 

spremembi Statuta MOL pa zahteva celo dvotretjinsko večino  odločanja v MS MOL.  

 

 

 

Napovedana seja MS MOL, ki bo 21. Marca 2011 ima absolutno prenapolnjen in prezahteven dnevni 

red za samo eno sejo MS. Da je absurd popoln se ob predlogih za spremembo odlokov izpostavlja 

zahteva za sprejem odlokov po hitrem postopku.  

V svetniški skupini SDS ocenjujemo, da je z odpovedjo obeh sej MS MOL v mesecu marcu in 

izvedbo samo ene seje MS MOL onemogočeno normalno delo MS MOL in da so s tem kršene 

pravice in dolžnosti mestnih svetnikov, da lahko učinkovito in odgovorno opravijo svoje delo.  

 



 

 

Neodgovorna  odpoved dveh sej in izvedba samo ene seje MS MOL v mesecu marcu se odraža v 

predlogih za spremembo odlokov po hitrem postopku. V odloku o spremembi Statuta MOL se 

pojavlja utemeljen dvom v  pravno ustavno pravilnost predlagane pobude, kjer se izkazuje, da je 

predlog spremembe Statuta MOL v nasprotju z Ustavo RS. V primeru Odloka o programu 

opremljanja stavbnih zemljišč za območje MOL pa gre za očiten dokaz, da so predlagane višine 

podražitev za komunalne prispevke bombastično pretirane, strokovno povsem zgrešene, škodljiv za 

občane in razvoj mesta. 

 

Normalni delovni pogoji in poslanstvo mestnega sveta zahtevajo, da se za tako pomembne odločitve 

vsebinskega in pravnega pomena za MOL, kot so sprejemi sprememb odlokov z dolgoročnimi 

posledicami, pripravi samostojna seja MS MOL.  

 

V svetniškem klubu SDS z vso odgovornostjo izjavljamo, da je delo svetnikov MS MOL zaradi 

odpovedi dveh napovedanih sej MS MOL v mesecu marcu in izvedbi samo ene seje z izjemno 

zahtevnim in nerazumno razširjenim dnevnim redom, izpostavljeno velikemu pritisku. Zato smo 

zahtevali, da se točka dnevnega reda, ki obravnava Odlok o spremembi Statuta MOL umakne z 

dnevnega reda napovedane 4. seje 21. Marca 2011, predlog Odloka o programu opremljanja stavbnih 

zemljišč za območje MOL pa zavrne in preide v redni postopek sprejemanja.  

 

V svetniškem klubu SDS posebej izpostavljamo, da je razprava o normativnih spremembah 

avtentično zakonita  odgovornost MS o kateri ne more odločati izvršna veja oblasti z županom na 

čelu. Zato zahtevamo, da se z njihove strani odpovedana peta seja MS MOL , ki bi se morala izvajati 

28. marca 2011 prestavi in izvede kot redna seja pred rednim sklicem že napovedane seje MS MOL 

za 18. april 2011.  Zaporedje izvedbe  prestavljene seje z dne 28. marca 2011 in že napovedane seje 

MS MOL na dan 18. april 2011 naj  upošteva določila Statuta in Poslovnika MS MOL. 

 

Za pisni odgovor se zahvaljujemo. 

 

 

                                                                                                                         mestni svetnik, 

                                                                                                                     Mirko Brnič Jager l.r. 

 

 

 

 


