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k predlagani 8. tč.                                                                                                         

5. seje MS MOL 

 

Mestni svet  

Mestne občine Ljubljana 

 

 

 

P O R O Č I L O 

 

Statutarno pravna komisija je na 4. redni seji,  

ki je bila v četrtek, 14. 4. 2011, ob 14.00 uri 

obravnavala gradivo za 5. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 

in ob obravnavi točke   

 

Predlog dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne 

občine Ljubljana za leto 2012 

 

sprejela naslednje mnenje ter amandma: 

 

 
MNENJE: 

 

Statutarno pravna komisija meni, da se v skladu z zakonodajo, Dopolnitve Letnega načrta 

razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012, sprejmejo po 

enostopenjskem postopku. 

 

Obrazložitev: 

 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10) 

v 41. členu določa, da se 11. in 13. člen zakona, ki se nanašata na načrt ravnanja z nepremičnim 

premoženjem in načrt ravnanja s premičnim premoženjem, začneta uporabljati pri pripravi sprememb 

proračuna samoupravne lokalne skupnosti za leto 2012. Posledično se torej morajo za dopolnitve 

letnih načrtov upoštevati določbe Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni 

list RS, št. 14/07 in 86/10, v nadaljevanju: ZSPDPO) ter Uredbe o stvarnem premoženju države, 

pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 49/10, v nadaljevanju 

Uredba). Na podlagi ZSPDPO in Uredbe, torej po enostopenjskem postopku, so se sprejemale tudi 

vse dopolnitve letnih načrtov preteklih let. 

 

 

MNENJE JE bilo sprejeto s      4 glasovi ZA in   0   glasovi  PROTI od   4 prisotnih. 
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AMANDMA: 

V predlogu Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 

Ljubljana za leto 2012 se preambula spremeni tako, da se glasi: 

 

 »Na podlagi 11. člena Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 

14/07 in 86/10) v povezavi z 41. členom Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih 

lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), četrtega odstavka 15. člena Uredbe o stvarnem 

premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07, 94/07, 55/09 – Odl. US, 100/09 in 

49/10) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 

besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …… seji, dne ….. sprejel« 

 

Obrazložitev: 

Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti  v 41. členu določa, da se 

11. in 13. člen navedenega zakona začneta uporabljati pri pripravi sprememb in dopolnitev državnega 

proračuna oziroma sprememb proračuna samoupravne lokalne skupnosti za leto 2012, iz česar izhaja, 

da je potrebno Dopolnitev letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine 

Ljubljana za leto 2012, sprejeti skladno z določbami Zakona o stvarnem premoženju države, pokrajin 

in občin, ki v sedmem odstavku 11. člena določa, da letni načrt pridobivanja in razpolaganja z 

nepremičnim premoženjem samoupravnih lokalnih skupnosti, na predlog organa pristojnega za 

izvajanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, sprejme svet samoupravne lokalne skupnosti. 

Četrti odstavek 15. člena Uredbe o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin pa določa, da se 

lahko letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in letni načrt razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem med letom dopolnjujeta. 

 

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

 

 

Pripravila:                                                 

Natalija Pogorevc, tajnica Statutarno pravne 

komisije 

                                 Predsednica  

Statutarno pravne komisije 

                                Maša Kociper 
 


