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                                                                                                                                      PREDLOG 

 

Na podlagi drugega odstavka 49. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in četrte alineje 27. člena Statuta Mestne 

občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne 

občine Ljubljana na …. seji …………sprejel 

 

 

O D L O K 

    o spremembah in dopolnitvah Odloka o organizaciji in delovnem podroĉju  

Mestne uprave Mestne obĉine Ljubljana 

 

 

1. ĉlen 

 

V Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana (Uradni 

list RS, št. 51/07, 57/08, 53/09 in 89/09) se v prvem odstavku 1. člena, tretjem odstavku 3. 

člena, prvem odstavku 30. člena, 34. členu, 36. členu, prvem do četrtem odstavku 38. člena ter v 

četrtem odstavku 39. člena beseda »predstojnik« nadomesti z besedo »vodja« v ustreznem 

sklonu in številu. 

 

2. ĉlen 

 

V 8. členu se pika na koncu nadomesti z vejico in za peto alinejo doda nova šesta alineja, ki se 

glasi:  

»- opravlja naloge v zvezi z organizacijo mediacij, ki jih zagotavlja MOL.«.  

 

3. ĉlen 

 

Tretji odstavek 27. člena se spremeni tako, da se glasi: 

 

»Organ mestne uprave vodi vodja organa mestne uprave. Sekretariat mestne uprave lahko vodi 

direktor mestne uprave neposredno.«. 

 

4. ĉlen 

 

V drugem odstavku 33. člena se besedilo »glavni inšpektor in mestni inšpektorji« nadomesti z 

besedilom »vodja Inšpektorata in inšpektorji«. 

 

V tretjem odstavku se besedi »mestni redarji« nadomestita z besedama »občinski redarji«. 

 

5. ĉlen 

 

Ţupan uskladi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi 

Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: pravilnik) s tem odlokom v roku dveh mesecev od 

njegove uveljavitve, razen z 2. členom tega odloka, s katerim uskladi pravilnik v roku dveh 

mesecev od uveljavitve Odloka o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana. 
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6. ĉlen 

 

Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

Številka: 

Ljubljana,                                                                                                                                                               

                                                                                                             Ţupan 

                                                                                               Mestne obĉine Ljubljana                                                                                                          

                                                                                                      Zoran Janković  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

O B R A Z L O Ţ I T E V  

PREDLOGA  ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ODLOKA O 

ORGANIZACIJI IN DELOVNEM PODROĈJU MESTNE UPRAVE MESTNE OBĈINE 

LJUBLJANA 

 

 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je sprejel osnutek Odloka o spremembah in  dopolnitvah 

Odloka o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, skupaj s 

pripombami, na svoji 9. seji 26. 9. 2011. 

 

 

I. PRIPOMBE, PREDLOGI IN MNENJA, DANI K OSNUTKU ODLOKA, TER  

REŠITVE, KI ODSTOPAJO OD OSNUTKA AKTA  
 

V nadaljevanju so podane obrazloţitve o upoštevanju pripomb, predlogov in mnenj svetnic in 

svetnika k osnutku odloka, navedene pa so tudi rešitve predlagatelja, ki odstopajo od osnutka 

odloka. 

 

Pripombe oziroma mnenja svetnice  Pavle Murekar: 

Ni upoštevana pripomba oziroma mnenje, da je 2. člen osnutka odloka nezakonit, ker bi 

postopek mediacije moral določati Pravilnik o mediaciji. Osnutek odloka določa zgolj naloge, ki 

izhajajo iz osnutka Odloka o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 

MOL) in jih je treba opredeliti v Odloku o organizaciji in delovnem področju Mestne uprave 

MOL. Poleg tega je postopek mediacije, ki naj bi se opravljala pri MOL, opredeljen v osnutku 

Odloka o mediaciji pri MOL, ki je višji akt kot pravilnik in zato tudi pravilno izbran akt skladno 

s 85. členom Statuta MOL, po katerem se z odlokom na splošen način ureja zadeve iz 

pristojnosti MOL, s pravilnikom pa se lahko le razčleni posamezna določila statuta ali odloka v 

procesu njihovega izvrševanja. 

Ni upoštevana pripomba oziroma mnenje, da sta uvedbi vodje Inšpektorata in vodje Mestnega 

redarstva v nasprotju z Zakonom o inšpekcijskem nadzoru in Zakonom o prekrških, ker 

določata, da so osebe, ki opravljajo pristojnosti inšpektorja pri svojem delu samostojne in 

neodvisne. Ne glede na naravo dela je potrebno delo v vseh organizacijskih enotah voditi, 

organizirati in koordinirati, kar pa ni mogoče drugače kot, da enoto vodi vodja, ki tudi 

odgovarja za njeno delo v okviru svojih pooblastil, kar pomeni, da ne posega v samostojnost in 

neodvisnost dela inšpektorjev. Poleg tega 5. člen Zakona o občinskem redarstvu (Uradni list RS, 

št. 139/06) med drugim izrecno določa, da naloge občinskega redarstva kot pooblaščene uradne 

osebe opravljajo vodja občinskega redarstva ter občinski redarji ter da vodja občinskega 

redarstva odloča o zadevah iz pristojnosti občinskega redarstva, organizira in koordinira delo 

pooblaščenih uradnih oseb ter v okviru svojih pooblastil odgovarja za zakonitost in strokovnost 

dela občinskega redarstva.  

 

Predlog svetnice Zofije Mazej Kukoviĉ: 

V predlogu odloka ni upoštevan  predlog za vzpostavitev Oddelka za energetsko učinkovitost, 

ker bo organizacijska oblika, v kateri se bo opravljalo energetsko načrtovanje, opredeljena   

potem, ko bo mestni svet sprejel predlog Lokalnega energetskega koncepta Mestne občine 

Ljubljana.    

 

Pripombe svetnika Dragutina Mateta: 

Glede manjkajočega podpisa pripravljavke osnutka odloka naj pojasnimo, da ga ni bilo, ker ji je 

v času do posredovanja odloka v obravnavo prenehalo delovno razmerje v MOL. 

Upoštevana je pripomba, da naj se ne navaja nazivov delovnih mest vodij organov mestne 

uprave, kot je bilo predlagano v 3., 4., 5. in 6. členu osnutka odloka. Zato so v predlogu  odloka 

opuščeni nazivi delovnih mest in bodo določeni le v Pravilniku o notranji organizaciji in 

sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana. Glede na navedeno je v 

predlogu odloka v 3. členu predloga odloka uporabljeno le splošno poimenovanje »vodja organa 
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mestne uprave«, zaradi česar sta črtani določili dosedanjih 3. in 6. člena osnutka odloka in je 

tudi ustrezno spremenjen 4. člen predloga odloka.  

Čeprav nazivi delovnih mest niso več vsebina odloka, naj glede pripombe, da je v zakonih med 

drugim napisano, da se vsako delovno mesto opravlja v dveh nazivih in da delavec najprej 

opravlja delo v niţjem nazivu  in šele po preteku določenega časa napreduje v višji naziv, 

pojasnimo, da drugi odstavek 55. člena Uredbe o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih 

mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 58/03, 

81/03, 109/03, 22/04, 43/04, 58/04 - popr., 138/04, 35/05, 60/05, 72/05, 112/05, 49/06, 140/06, 

9/07, 33/08, 66/08, 88/08, 8/09, 63/09, 73/09, 11/10, 42/10, 82/10 in 17/11) določa, da se naloge 

na uradniškem delovnem mestu prvega kariernega razreda opravljajo v enem ali dveh 

zaporednih nazivih. Dosedaj so predstojniki organov mestne uprave opravljali delo na delovnih 

mestih le v enem nazivu prvega kariernega razreda (sekretar, inšpektor višji svetnik, notranji 

revizor sekretar), kar bo ostalo nespremenjeno, spremenilo se bo le poimenovanje nazivov 

delovnih mest skladno z ugotovitvami inšpekcijskega nadzora. Glede na navedeno, ne drţi 

mnenje svetnika, da bodo plače vodij organov mestne uprave višje.  

 

Rešitve predlagatelja, ki odstopajo od osnutka akta: 

Zaradi uskladitve poimenovanj po Zakonu o inšpekcijskem nadzoru in Zakonu o občinskem 

redarstvu so v 4. členu predloga odloka preimenovani mestni inšpektorji v inšpektorje in mestni 

redarji v občinske redarje.  

7. člen je v predlogu odloka dopolnjen tako, da je uskladitev Pravilnika o notranji organizaciji 

in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana z 2. členom odloka 

vezana na uveljavitev Odloka o mediaciji pri Mestni občini Ljubljana, ki predstavlja materialno 

podlago za novo pristojnost Kabineta ţupana. 

 

 

II. BESEDILO DOLOĈB OSNUTKA ODLOKA, ZA KATERE SE PREDLAGAJO  

SPREMEMBE 

 

3. ĉlen 

 

V tretjem odstavku 26. člena se besedilo »Vodja Sluţbe za notranjo revizijo« nadomesti z 

besedilom »Notranji revizor sekretar - vodja Sluţbe za notranjo revizijo«. 

 

4. ĉlen 

 

Tretji in četrti odstavek 27. člena se spremenita tako, da se glasita: 

 

»Organ mestne uprave vodi vodja organa mestne uprave, in sicer: 

- Kabinet ţupana vodi sekretar - vodja Kabineta ţupana,   

- Sluţbo za razvojne projekte in investicije vodi sekretar - vodja Sluţbe za razvojne projekte 

in investicije,  

- Sluţbo za javna naročila vodi sekretar - vodja Sluţbe za javna naročila,  

- Sluţbo za pravne zadeve vodi sekretar - vodja Sluţbe za pravne zadeve,  

- Sluţbo za lokalno samoupravo vodi sekretar - vodja Sluţbe za lokalno samoupravo,  

- Sekretariat mestne uprave vodi sekretar - vodja Sekretariata mestne uprave, lahko pa ga 

vodi direktor mestne uprave neposredno,  

- Sluţbo za organiziranje dela mestnega sveta vodi sekretar - vodja Sluţbe za organiziranje 

dela mestnega sveta,  

- Oddelek za finance in računovodstvo vodi sekretar - vodja Oddelka za finance in 

računovodstvo, 

- Oddelek za ravnanje z nepremičninami vodi sekretar - vodja Oddelka za ravnanje z 

nepremičninami,  
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- Oddelek za urejanje prostora vodi sekretar - vodja Oddelka za urejanje prostora,  

- Oddelek za varstvo okolja vodi sekretar - vodja Oddelka za varstvo okolja,  

- Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet vodi sekretar - vodja Oddelka za 

gospodarske dejavnosti in promet,  

- Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje vodi sekretar - vodja Oddelka za 

predšolsko vzgojo in izobraţevanje,  

- Oddelek za šport vodi sekretar - vodja Oddelka za šport,   

- Oddelek za kulturo vodi sekretar - vodja Oddelka za kulturo,   

- Oddelek za zdravje in socialno varstvo vodi sekretar - vodja Oddelka za zdravje in socialno 

varstvo,  

- Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo vodi sekretar - vodja Oddelka za zaščito, 

reševanje in civilno obrambo,  

- Inšpektorat vodi inšpektor svetnik - vodja Inšpektorata ter  

- Mestno redarstvo vodi sekretar - vodja Mestnega redarstva. 

 

Sluţbo za notranjo revizijo vodi notranji revizor sekretar - vodja Sluţbe za notranjo revizijo.«. 

 

5. ĉlen 

 

V drugem odstavku 33. člena se besedi »glavni inšpektor« nadomestita z besedilom »inšpektor 

svetnik - vodja Inšpektorata«. 

 

V tretjem odstavku se besedilo »vodja Mestnega redarstva« nadomesti z besedilom »sekretar - 

vodja Mestnega redarstva«. 

 

6. ĉlen 

 

V 34. členu se besedilo »vodja Sluţbe za notranjo revizijo« nadomesti z besedilom »notranji 

revizor sekretar - vodja Sluţbe za notranjo revizijo«. 

 

7. ĉlen 

 

Ţupan uskladi Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v Mestni upravi 

Mestne občine Ljubljana s tem odlokom v roku dveh mesecev od njegove uveljavitve. 

 

 

III. OCENA FINANĈNIH POSLEDIC 

 

Od faze osnutka do predloga odloka se finančne posledice odloka niso spremenile. Odlok nima 

neposrednih finančnih posledic na proračun MOL. Glede na to, da se Kabinetu ţupana z 

odlokom nalagajo dodatne naloge v zvezi z organizacijo mediacij, bo od obsega teh nalog 

odvisna sistemizacija delovnih mest.  

 

 

Pripravili: 

Višja svetovalka I 

Nataša Kotnik 

 

Višja svetovalka I 

Maja Jamnik  

                                                                                                             Direktor 

                                                                                                        Mestne uprave   

                                                                                                 Mestne obĉine Ljubljana                                                                                           

                                                                                                        Vasja BUTINA  

 


