
 

 

Številka: 007-17/2005-66 

Datum: 31. 1. 2012 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 

TU - 

 

 

Vlagamo k 5. točki dnevnega reda 14. seje MS MOL: »Spremembe in dopolnitve Statuta 

MOL«, naslednja amandmaja za spremembo Statuta in Poslovnika MS MOL: 

 

 

1. AMANDMA 

V 27. členu Statuta MOL se v drugi alineji za besedo akte vstavi vejico in besedi  

“investicijske programe“.  

Celotna druga alineja se tako glasi:  

- “sprejema prostorske plane, prostorske izvedbene akte, investicijske programe in druge 

plane razvoja MOL,“ 

 

Obrazložtev: 

Investicijski program (IP) je dokument, katerega mora, v skaldu z Zakonom o javnih 

financah (ZJF), 22. člen, (2), 2. točka in 23. člen, (3) in Uredbo  o enotni metodologiji za 

pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uredba), 

pripravit neposredni porabnik proračunskih sredstev. IP pripravljen po Uredbi odgovori na 

vsa vprašanja, ki so pomembna za zakonito porabo javnih financ v izvajanju javnih 

investicij. Pri obravnavi in odločanju o izvajanju investicij javnega pomena v Mestnem svetu 

MOL, je IP tisti zakoniti dokument, ki pred sklepom o predaji pooblastil za sklenitev 

pogodbenega razmerja za izvedbo investicije, mestnim svetnikom celovito predstavi 

načrtovano investicijo. Tako je odločanje o investicijskih projektih v mestnem svetu brez IP 

pomanjkljivo in neodgovorno odločanje. Zato predlagamo, da se dosedanje pomanjkljivosti 

pri odločanju o pomembnih investicijskih projektih v MOL, v katerih se je odločalo brez IP 

odpravijo s tem, da se IP zapiše v drugo alinejo 27. člena Statuta MOL 

 

2. AMANDMA 

V 122. členu Poslovnika Mestnega sveta MOL se v prvem odstavku za besedo akte vstavi 

vejica in besedi “investicijske programe“.  

Celotni prvi odstavek 122. člena se tako glasi:  

“Svet sprejema Statut MOL, svoj Poslovnik, proračun MOL, prostorske akte, investicijske 

programe in programe opremljanja zemljišč ter odloke, razen odlokov iz naslednjega 

odstavka tega člena, po dvostopenjskem postopku.“ 

 

 



 

 

 

 

 

Obrazložitev: 

Bistvo obrazložitve je že podano v obrazložitvi k amandmaju za 27.člen Statuta. V 

amandmaju k 122. členu Poslovnika pa gre za logično sosledje po sprejetju amandmaja  k 27. 

členu Statuta. Na tej osnovi bo IP, pripravljen v skladu z Uredbo, obvezna priloga k gradivu 

za seje MS MOL na katerih mestni svetniki razpravljajo in odločajo o investicijah javnega 

pomena.   

 

 

 

                                                                                               Mirko Brnič Jager, 

                                                                                                  Mestni svetnik 

 

 

 

 

 

 


