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MESTNI SVET, tu 

 

 

 

ZADEVA: Predlog za obravnavo »Predloga Dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem Mestne občine Ljubljana za leto 2012« po dvostopenjskem postopku 
 

 

 

1. 

Predlagamo, da se v dnevnem redu 5. seje poimenovanje 8. točke spremeni tako, da se glasi  »Osnutek dopol-

nitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem MOL za leto 2012«.   

 

2. 

Predlagatelju predlagamo, da »Predlog Dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem 

Mestne občine Ljubljana za leto 2012 predloži v obravnavo po dvostopenjskem postopku, tako da se 8. točka 

dnevnega reda obravnava kot osnutek. 

 

 

 

Obrazložitev: 

 

Analogno sprejemanju vsakokratnega proračuna MOL se tudi dopolnitve Letnega načrta razpolaganja z nepre-

mičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana po 87. členu STATUTA MOL in 122. členu POSLOVNIKA 

MS MOL sprejemajo po dvostopenjskem postopku, ker je vsakokratni Letni načrt razpolaganja z nepremič-

nim premoženjem MOL priloga vsakokratnega Odloka o proračunu MOL. 

 

V konkretnem primeru je bil Letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Mestne občine Ljubljana za 

leto 2012 sprejet kot 3. priloga Odloka o proračunu MOL za leto 2012 (po dvostopenjskem postopku). 

 

Akt ima le »redakcijski« značaj za potrebe 7. točke dnevnega reda, da bo sprejeta konsistentno. Obrazložitve 

ravno tako niso ne racionalne ne interesne. Vsebinska vprašanja niso razrešena. 

 

Resnici na voljo je nedopustno sprejemati spremembo Proračuna 2012 s sklicem 23. marca 2011 (dva dneva po 

sprejetju Proračunov 2011 in 2012 in dva dneva pred njuno objavo v Uradnem listu RS). In še to na osnovi 

napačne preambule oz. zakonske osnove, ki postane relevantna šele za potrebe Rebalansa Proračuna za leto 

2012.   
 

Svetniški klub   

 

 

 

Miha JAZBINŠEK, vodja,         Tomaž OGRIN, svetnik 

 


