
 

Številka: 03200 – 4/2011-41 

Datum:   7. 4. 2011 

 

 

MESTNEMU SVETU 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 

ZADEVA: Odgovor na pobudo svetnika Mirka Brnič Jagra 

 

 

Spoštovani, 

 

v vaši pobudi, postavljeni na 4. seji Mestnega sveta Mestne občine Ljubljane (MS MOL), 

predlagate preklic neutemeljeno odpovedane 5. seje MS MOL, ki bi morala biti 28. marca 2011 in njeno 

prestavitev pred napovedano sejo 18. aprila 2011. V nadaljevanju opisa pobude ste zapisali, da naj se 

dnevni red prestavljene seje osredotoči na razpravo o odlokih za katere je za redno sejo 21. marca 2011 

predlagano, da se obravnavajo po hitrem postopku. 

 

V zvezi z navedeno pobudo pojasnjujemo, da okvirni datumi sej mestnega sveta, o katerih ste bili svetnice 

in svetniki obveščeni z dopisom št. 03200-13/2010-1 z dne 9. 11. 2010, ne pomenijo, da mora biti 

posamezna seja prav na tisti dan oziroma tistega meseca. Prav tako ste prejeli obvestilo  št. 03200-13/2010-

2 z dne 9. 2. 1011 o spremembi okvirnega terminskega plana, s katerim ste bili obveščeni, da bo seja 

mestnega sveta 21. in ne 7. ter 28. marca, kakor je bilo načrtovano v okvirnem terminskem planu. Okvirni 

datumi sej so le v pomoč, da se približno ve, kdaj naj bi bile seje mestnega sveta.  

 

Ker je predlagatelj večine gradiv, ki jih obravnava mestni svet, župan, pripravljalci teh gradiv pa oddelki in 

službe mestne uprave, dinamika sklicev sej praviloma sledi dinamiki dela mestne uprave. Sejo MS MOL je 

torej praviloma smotrno sklicati šele, ko je pripravljeno zadostno število aktov. Ne nazadnje lahko župan v 

skladu s svojimi pooblastili na podlagi Statuta MOL in Poslovnikom MS MOL skliče sejo mestnega sveta 

kadarkoli, ko presodi, da je to potrebno. 

 

Dodali bi še, da je pobuda v osnovi brezpredmetna, saj je bila seja sklicana za 21. marec 2011, torej pred 

vložitvijo pobude, in če bi s pobudo mislili resno, bi lahko na sami seji 21. marca predlagali umik vseh 

točk, za katere ste menili, da se naj ne bi obravnavale na seji 21. marca.  

 

V primeru, da mislite, da so sklici sej mestnega sveta protiustavni in da se ne bi smelo predlagati sprejema 

statuta po hitrem postopku, se lahko s svojimi pomisleki obrnete na Ustavno sodišče Republike Slovenije.  

 

Lep pozdrav, 

 

 

Pripravil 

Jan Skoberne 

                                                                                                                            Matjaž Bregar 

                                                                                                                                 direktor 

 

 

 


