
 

 

 

 

Številka: 03200-4/2011-9 

Ljubljana  09. 03. 2011 

 

                                                                                                                                   K dnevnemu redu.  

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                                                4. seje MS 

MESTNI SVET 

- TU – 

 

 

Zadeva:  PREDLOG  ZA UMIK 7. TOČKE DNEVNEGA REDA                      

Veza:       4. seja mestnega sveta, ki bo dne 21. marca 2011 

 

 

 

Predlagamo, da se skladno s  94. členom Poslovnika Mestnega sveta, z dnevnega reda 4. seje 

Mestnega sveta umakne 7. točka z naslovom: 

 

“ Predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri 

postopek” 

  

 

Obrazložitev:  

Občinski svet je zakonodajni organ občinske oblasti. Po Zakonu o lokalni samoupravi (ZLS) pa  so v 

občinskem svetu prisotni in odločajo tudi predstavniki izvršne oblasti. Ustava RS izhaja iz načela 

delitve oblasti, 2. odst., 3. člen. »V Sloveniji ima oblast ljudstvo. Drţavljanke in drţavljani jo 

izvršujejo neposredno in z volitvami, po načelu delitve oblasti na zakonodajno, izvršno in sodno«.  

Predstavniki izvršne oblasti, ki v MS MOL neposredno delujejo v občinskem zakonodajnem telesu, v 

mestnem svetu, so ţupan, dve podţupanji in trije podţupani.  

33. čl., 2. odst., ZLS-UPB2, Ur.l. 94/2007: Po ZLS»Ţupan predstavlja občinski svet, ga sklicuje in 

vodi seje občinskega sveta, nima pa pravice glasovanja«.  

33a čl., ZLS-UPB2, Ur.l. 94/2007, 3. odst., »Podţupan pomaga ţupanu pri njegovem delu ter 

opravlja posamezne naloge iz pristojnosti ţupana, za katere ga ţupan pooblasti«; 4. odst.,  

»nadomešča ţupana v primeru njegove odsotnosti ali zadrţanosti« »V primeru predčasnega 

prenehanja mandata ţupana pa podţupan opravlja funkcijo ţupana do nastopa mandata novo 

izvoljenega ţupana« 2. odst.  

Podţupan je kot član izvršne oblasti izenačen z ţupanom.  

37a čl., ZLS-P Ur.l. 79/2009, 1. odst, »Funkcija ţupana ni zdruţljiva s funkcijo člana občinskega 

sveta in podţupana«. Ţupana ni član občinskega sveta in glede na enakost funkcij, tudi podţupan ne 

more biti, ker je s prestopom v izvršno oblast izgubil status enakega med enakimi, iz nadzornika 

izvršne oblasti je postal subjekt nadzora v izvršni oblasti. Oboje hkrati pa ne gre! Je v nasprotju z 

Ustavo RS. Funkcionalna delitev oblasti ne omogoča onemogoča zlorabe oblasti in omogoča 

medsebojni nadzor treh vej oblasti. 



 

 

29. čl., ZLS-UPB2, Ur.l. 94/2007, 2. odst, 6. alineja,: »V okviru svojih pristojnosti občinski svet: 

6.alineja: nadzoruje delo ţupana, podţupana … glede izvrševanja odločitev občinskega sveta«. 

Ţupan kot predsedujoči občinskemu svetu in podţupan kot član občinskega sveta neposredno 

nadzirata sama sebe. 

Predlog »Spremembe in dopolnitve statuta mestne občine Ljubljana« je v nasprotju z ustavnim 

načelom delitve oblasti zato, ker bodo o njegovi potrditvi v zakonodajnem telesu, Mestnem svetu 

MOL, odločali glasovi izvršne veje oblasti.  

V svetniški skupini SDS izpostavljamo, da je predlog spremembe Statuta MOL v nasprotju z Ustavo 

RS. Zato predlagamo, da bo predlagatelj »Spremembe in dopolnitve statuta mestne občine Ljubljana 

umaknil to točko dnevnega reda 4. seje Mestnega sveta MOL.  

 

                                                                                                       Mirko Brnič Jager l.r. 

                                                                                                             Mestni svetnik 

 

 


