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MESTNA OBdINA LJUBLJANA,
Mestni svet

Zadeva: Odgovor na pobudo mestnega svetnika g. Mirka Brnii Jagra za 6. sejo MS MOL

SpoStovani!

Y zvezi s pobudo mestnega svetnika g. Mirka Brnid Jagra za 6. sejo Mestnega sveta MOL, da se pripravi
odlok o obeleZitvi dneva svetnic in svetnikov in lokalne samouprave v MOL t.i. >Dan svetnikov in
lokalne samouprave v MOL<<, ki se ga obeleZuje vsako leto prvi ponedeljek v juniju s podelitvijo plaket,
vam v nadaljevanju posredujemo mnenje oziroma odgovor na pobudo.

Na podlagi obrazloLitve mestnega svetnika g. Mirka Brnid Jagra, da naj bi bil na dan svetnikov in lokalne
samouprave poudarek na pregledu enoletnih doseZkov pri razvoju lokalne samouprave v MOL in LUR,
podelitvi priznanj posameznikom, detrtnim skupnostim in podelitvi plakete mestni ivetnik, naj pojasnimo,
da je, na podlagi 93. dlena Statuta Mestne obdine Ljubljana (Uradni list RS, St. 66l07-UpB - v
nadaljevanju: statut MOL), Mestni svet MOL sprejel Odlok o priznanjih Mestne obdine Ljubljana (Uradni
list RS, 5t. 116/2008 - v nadaljevanju: odlok).

Kot doloda statut MOL se priznanja MOL podeljujejo zasluZnim posameznikom, podjetjem, zavodom ter
drugim organizacijam in ustanovam za posebne uspehe doseZene na podrodju gospoiarstva, znanosti,
druZbenih , politidnih in drugih dejavnosti, ki so pomembne za ugled in ,u^o1MOi. Odlok natandneje
doloda vrsto priznaj, obliko, pogoje, postopek in termin njihovega podeljevanja.

ocenjujemo, da veljavni predpis in praksa omogodajo, da vsi zasluZni posamezniki, detrtne skupnosti in
mestni svetniki lahko, za uveljavljanje lokalne samouprave ter za svoj -nanstveni, 

teoretidni in praktidni
prispevek k uveljavljanju lokalne samouprave, prejmejo priznanje MOr. prav tako ,*o .n"niu, da je
Praznik Mestne obdine Ljubljana tisti dan, ko se lahko ozremo na delo preteklega leta in ob tern
pregledamo doseZke tudi na podrodju lokalne samouprave.


