
 

Številka:03202-2/2011-5 
Datum: 17. 3. 2011 
 

                                                   
k predlagani 7 tč.                       
4. seje MS MOL 

 
Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana 
 

 
 

P O R O Č I L O 
 

Statutarno pravna komisija je na 3. redni seji,  
ki je bila v sredo, 17. 3. 2011, ob 14.00 uri 

obravnavala gradivo za 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 

in ob obravnavi točke   
 
Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri 

postopek 
 

 
 

in k njej vloženih amandmajih sprejela naslednje sklepe: 
 
 
1. SKLEP: 
 
Statutarno pravna komisija meni, da so pri točki Predlog sprememb in dopolnitev Statuta Mestne 
občine Ljubljana izpolnjeni pogoji za hitri postopek. 
  
 
SKLEP JE bil sprejet s     4  glasovi ZA in   0   glasovi PROTI od   4 prisotnih. 

Obrazložitev: 
Statutarno pravna komisija je ugotovila, da so izpolnjeni poslovniški pogoji v skladu s tretjo alinejo 
tretjega odstavka 122. člena Poslovnika MOL za obravnavo akta po hitrem postopku, saj gre za manj 
zahtevne spremembe in dopolnitve, ki so potrebne zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo.  
 
2. SKLEP: 
 
Statutarno pravna komisija predlaga naj predlagatelj pred objavo akta v Uradnem listu RS, v 
preambuli redakcijsko popravi naslov zakonske podlage in sicer tako, da besedilo »Zakon o 
lokalni« popravi v »Zakon o lokalni samoupravi«. 
 
 



 

 

SKLEP JE bil sprejet s     4  glasovi ZA in   0   glasovi PROTI od  4  prisotnih. 

Obrazložitev: 
Statutarno pravna komisija je ob pregledu Predloga sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine 
Ljubljana ugotovila, da je v preambuli pomotoma zapisano Zakon o lokalni namesto pravilno Zakon 
o lokalni samoupravi. Ker gre za očitno pomoto jo lahko predlagatelj sanira sam, z redakcijskim 
popravkom pred objavo akta v Uradnem listu RS. 
 
 
1. AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije k 1. členu: 
V predlogu Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana se prvi odstavek 1. člena 
spremeni tako, da se glasi: 
»V Statutu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) se v 27. 
členu črta enajsta alineja.« 
 
Drugi odstavek 1. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Dosedanje dvanajsta do devetnajsta alineja postanejo enajsta do osemnajsta alineja.« 
 
Tretji in četrti odstavek 1. člena se črtata.  
 
3. SKLEP: 
 
Statutarno pravna komisija amandmaja ne podpira.  
 
SKLEP JE bil sprejet s     3  glasovi ZA in   0   glasovi PROTI od  4  prisotnih. 

 
Obrazložitev: 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravilno, pravočasno ter v skladu s 133. 
členom Poslovnika MOL, da pa je v nasprotju s pozitivno zakonodajo, ker nasprotuje zakonskim 
spremembam. Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta MOL predlaga spremembe zaradi uskladitve 
z veljavno zakonodajo, predvsem z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih 
lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10,v nadaljevanju: ZSPDSLS). Spremembe trinajste alineje 
27. člena Statuta MOL so potrebne zaradi uskladitve z ZSPDSLS, ker zakon uvaja nove vrste aktov 
ravnanja s stvarnim premoženjem, in sicer načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem (11. člen 
ZSPDSLS) in načrt ravnanja s premičnim premoženjem (13. člen ZSPDSLS) in posledično ne pozna 
več termina letni načrt pridobivanja, ampak predvideva termin načrt ravnanja. 
 
 
2. AMANDMA Svetniškega kluba Zeleni Slovenije k 2. členu: 
V predlogu Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana se črtata drugi in tretji odstavek 
2. člena. 
 
4. SKLEP: 
 
Statutarno pravna komisija amandmaja ne podpira. 
 
 
SKLEP JE bil sprejet s     3  glasovi ZA in   0   glasovi PROTI od  4  prisotnih. 

Obrazložitev: 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravilno, pravočasno ter v skladu s 133. 
členom Poslovnika MOL, da pa je v nasprotju s pozitivno zakonodajo. Predlog Sprememb in 
dopolnitev Statuta MOL predlaga spremembe osme alineje 51. člena Statuta MOL, zaradi uskladitve 
z veljavno zakonodajo, predvsem z ZSPDSLS. ZSPDSLS v 13. členu določa, da načrt ravnanja s 



 

 

premičnim premičnin premoženjem sprejme za samoupravne lokalne skupnosti svet samoupravne 
lokalne skupnosti  na predlog organa, pristojnega za izvrševanje proračuna samoupravnih lokalnih 
skupnosti ter da lahko svet samoupravne lokalne skupnosti določi, da načrt ravnanja s premičnim 
premoženjem sprejme organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti. 
Zakon torej ne pozna več terminov, kot so v Statutu MOL zapisani danes. Prav tako je zaradi 
uskladitve z ZSPDSLS potrebna sprememba devete alineje 51. člena Statuta, saj ZSPDSLS v 14. 
členu določa, da o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti 
odloča in sklene posel župan in hkrati ne predvideva, da bi se županovo odločanje o tem omejilo le na 
posle pod določeno vrednostjo. 
 
 
3.  AMANDMA prof. dr. Žige Turka k 6. členu :  
»Črta se 6. člen v celoti«  
 
Ostala dva člena se ustrezno preštevilčita. 
 
5. SKLEP: 
 
Statutarno pravna komisija amandmaja ne podpira. 
 
 
SKLEP JE bil sprejet s     4  glasovi ZA in   0   glasovi PROTI od  4  prisotnih. 

 
Obrazložitev: 
Iz obrazložitev Predloga Sprememb in dopolnitev Statuta je jasno razvidno, da so se dejstva na 
podlagi katerih je 14. april določen kot praznik MOL spremenila, ter da podlaga za določitev dneva 
kot praznika MOL ne obstaja več. 
 
 
6. SKLEP 
 
Statutarno pravna komisija podpira sprejem Predloga Sprememb in dopolnitev Statuta 
Mestne občine Ljubljana in predlaga Mestnemu svetu MOL, da ga sprejme. 
 
SKLEP JE bil sprejet s     3  glasovi ZA in   0   glasovi PROTI od  4  prisotnih. 

 
 
 
Pripravila:                                                 
Natalija Pogorevc, tajnica Statutarno pravne 
komisije 

                                 Predsednica  
Statutarno pravne komisije 

                                Maša Kociper 
 
 
 


