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PREDLOG 

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) in 85. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 

66/07 - uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .... seji dne …. 

sprejel 

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE   

STATUTA MESTNE OBĈINE LJUBLJANA 

 

 

1. člen  

 

»V Statutu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo) se 

v 27. členu črtata enajsta in dosedanja štirinajsta alineja.  

 

Dosedanja dvanajsta alineja postane enajsta alineja.  

 

V dosedanji trinajsti alineji, ki postane dvanajsta alineja, se besedilo »letni načrt pridobivanja in 

razpolaganja« v celotnem besedilu nadomesti z besedama »načrt ravnanja«.  

 

Dosedanje petnajsta do devetnajsta alineja postanejo trinajsta do sedemnajsta alineja. 

 

 

2. člen 

 

V 51. členu se četrta alineja  dopolni tako, da se za besedo »določi« doda besedilo »podrobnejšo 

notranjo organizacijo in«. 

 

Osma alineja se spremeni tako, da se glasi: 

»- sprejema načrt ravnanja s premičnim premoţenjem in posamični program prodaje finančnega 

premoţenja,«. 

 

Deveta alineja se spremeni tako, da se glasi: 

»- odloča o pravnih poslih, razen če je z zakonom za posamezne posle določeno drugače, ter o 

sklepanju poravnav,«. 

 

 

3. člen 

 

V 54. členu se v prvem stavku drugega odstavka besedilo »do razpisa nadomestnih volitev« 

nadomesti z besedilom »do nastopa mandata novo izvoljenega ţupana«. 

 

 

4. člen 

 

V 55. členu se v prvem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:  

»- Četrtna skupnost Posavje s sedeţem na Bratovševi ploščadi 30,«. 

 

Enajsta alineja se spremeni tako, da se glasi: 

»- Četrtna skupnost Trnovo s sedeţem na Devinski ulici 1b,«. 

 

 

5. člen 

 

V 90. členu se besedi »oglasnih deskah« nadomestita z besedama »intranetni strani«. 



 

 

6. člen 

 

92. člen se spremeni tako, da se glasi:  

»Praznik MOL je 9. maj – dan svobode in miru.«. 

 

7. člen 

 

Določila tretjega odstavka 1. člena in drugega odstavka 2. člena teh sprememb in dopolnitev 

statuta, ki se nanašajo na načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem in načrt ravnanja s 

premičnim premoţenjem, se začnejo uporabljati pri pripravi sprememb proračuna MOL za leto 

2012. 

 

8. člen 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.  
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Obrazložitev  

predloga Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne obĉine Ljubljana 

 

 

1. Pravni temelj 

 

Pravna temelja za sprejem akta sta: 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09 in 51/10), ki v 29. členu določa, da ima občina statut, ki ga sprejme 

občinski svet, ter v 64. členu, da statut občine določa temeljna načela za organizacijo in 

delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti občinskih organov razen glede organov 

občinske uprave, način sodelovanja občanov pri sprejemanju odločitev v občini in 

druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih določa zakon, ter da svet sprejme 

statut z dvotretjinsko večino vseh članov; 

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo; 

v nadaljevanju: statut), ki v 85. členu določa, da je statut temeljni akt Mestne občine 

Ljubljana, ki ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana z dvotretjinsko večino 

vseh svetnikov. 

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih so spremembe statuta potrebne, ter ocena stanja na 

podroĉju, ki ga akt ureja 

 

Od uveljavitve zadnjih Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 

RS, št. 42/07) je uveljavljenih več novel Zakona o lokalni samoupravi, kot tudi nov Zakon o 

stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10), ki 

spreminjajo nekatere pristojnosti občinskega sveta in ţupana. Zato je potrebno pristojnosti 

mestnega sveta in ţupana, opredeljene s statutom,  uskladiti z obema zakonoma.  

 

Spremembo 55. člena predlagamo zaradi spremembe sedeţev dveh četrtnih skupnosti. 

  

Spremembo 90. člena statuta predlagamo, ker v sedanjem času, ko se vse bolj posluţujemo 

sodobne informacijske tehnologije ni več smiselno, da bi se interni splošni akti Mestne občine 

Ljubljana (v nadaljevanju: MOL), objavljali na oglasnih deskah, ampak je primernejše in okolju 

prijaznejše, da se objavijo na intranetni strani MOL. 

 

Spremembo 92. člena pa predlagamo, saj slednji določa, da sta praznika Mestne občine 

Ljubljane dva: 

– dan prve pisne omembe Ljubljane kot mesta – 14. april, 

– dan miru – 9. maj. 

 

Ker je nenavadno in nesmotrno, da ima Ljubljana kar dva praznika, predlagamo, da se kot edini 

praznik Mestne občine Ljubljana ohrani 9. maj, 14. april pa se črta iz statuta. 

 

3. Poglavitne rešitve 

 

K 1. in 2. ĉlenu 

Črtanje enajste alineje 27. člena statuta je potrebno zaradi uskladitve z Zakonom o drţavni 

upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – 

ZUP-E in 48/09; v nadaljevanju: ZDU) in posledično ustrezne spremembe Zakona o lokalni 

samoupravi (Uradni list RS, št. 60/07). V 55. členu ZDU je določeno, da se za območje upravne 

enote ustanovi poseben koordinacijski sosvet, v katerem sodelujejo načelnik upravne enote, 

ţupani oz. direktorji občinskih uprav ali od ţupana oz. direktorja občinske uprave pooblaščeni 

predstavniki občinske uprave in vodje dislociranih enot. Na podlagi navedenega mestni svet ne 

more imeti več pristojnosti o imenovanju in razrešitvi predstavnikov MOL v sosvetu.  

 



 

 

Prav tako je potrebno črtati štirinajsto alinejo navedenega člena, in sicer zaradi uskladitve z 

Zakonom o stvarnem premoţenju drţave in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, 

št. 86/10; v nadaljevanju: ZSPDSLS), ki v tretjem odstavku 14. člena določa, da o pravnem 

poslu ravnanja s stvarnim premoţenjem samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene 

pravni posel organ, pristojen za izvrševanje proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ali 

oseba, ki jo ta organ za to pooblasti. Zakon tako mestnemu svetu ne omogoča več omejevanja 

odločanja ţupana o pravnih poslih. Posledično je treba ustrezno spremeniti tudi deveto alinejo 

51. člena. 

 

Zaradi uskladitve z novim ZSPDSLS predlagamo tudi spremembo trinajste alineje 27. člena ter 

osme alineje 51. člena statuta, saj nov zakon uvaja nove vrste aktov ravnanja s stvarnim 

premoţenjem, in sicer načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem (11. člen ZSPDSLS) in načrt 

ravnanja s premičnim premoţenjem (13. člen ZSPDSLS), poleg tega pa navedeni zakon tudi ne 

pozna več posamičnega programa ravnanja s stvarnim premoţenjem. 

  

Spremembo četrte alineje 51. člena statuta pa predlagamo zaradi uskladitve s 50. členom 

Zakona o lokalni samoupravi, ki na novo določa, da tudi podrobnejšo notranjo organizacijo v 

občinski upravi določi ţupan. 

 

K 3. ĉlenu 

Spremembo 54. člena statuta tudi predlagamo zaradi uskladitve z Zakonom o lokalni 

samoupravi, saj se je besedilo 33.a člena omenjenega zakona spremenilo tako, da se je besedilo 

»razpisa nadometnih volitev« nadomestilo z besedilom »do nastopa mandata novo izvoljenega 

ţupana«. 

 

K 4. ĉlenu 

Spremembi druge in enajste alineje prvega odstavka 55. člena predlagamo zaradi uskladitve z 

dejanskim stanjem, ker sta se sedeţa četrtnih skupnosti, od zadnje spremembe statuta, 

spremenila. 

 

K 5. ĉlenu 

S spremembo 90. člena predlagamo, da bi se interni splošni akti MOL objavljali le na intranetni 

strani Mestne občine Ljubljana in ne več na oglasnih deskah MOL. 

 

K 6. ĉlenu 

9. maj je bil kot praznik Ljubljane v statut vpisan kot »dan obletnice osvoboditve Ljubljane v 

zmagoviti narodnoosvobodilni vojni 1941 – 1945« leta 1964, leta 1995 pa je dobil današnje 

poimenovanje. Poleg tega pa je bil leta 1995 kot drugi praznik v statut dodan še 14. april – dan 

prve pisne omembe Ljubljane kot mesta. 

 

1. Predlog za novo poimenovanje praznika 9. maj – »9. maj – dan svobode in miru« 

Ljubljano so 11. aprila 1941 zasedli oddelki italijanske vojske, 22. februarja 1942 pa se je 

pričela gradnja bodeče ţice okoli Ljubljane, kar Ljubljano v zgodovini evropskih prestolnic 

uvršča na prav posebno mesto. Ko je Italija septembra 1943 kapitulirala, je Ljubljano zavzela 

nemška vojska, ki je tu ostala do konca vojne. Zadnji boj se je odvil na Orlah, 9. maja ob peti 

uri zjutraj pa sta sirena na glavnem kolodvoru in velika zastava na Gradu oznanili konec 

štiriletne vojne, mir pa so oznanili tudi zvonovi vseh ljubljanskih cerkva. Ljubljanska brigada je 

nato na Magistratu izobesila slovensko zastavo in s tem simbolično oznanila osvoboditev mesta 

in konec vojne; torej svobodo in mir. 

 

Poleg tega je 9. maj tudi dan Evrope, saj je na ta dan leta 1950 takratni francoski zunanji 

minister Robert Schuman predstavil svojo vizijo Evrope (danes poznano kot Schumanovovo 

deklaracijo
1
), ki je temelj današnje Evropske unije in katere cilj je vzdrţevanje miroljubnih 

                                                      
1
 Vir: http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/04/txt01_en.htm (v angleškem jeziku) 

http://ec.europa.eu/publications/booklets/eu_documentation/04/txt01_en.htm


 

 

odnosov
2
. Evropa ta dan obeleţuje z dogodki, ki narode zbliţuje med seboj. Soţitje med narodi 

pa je temelj za svobodo in mir. 

 

Zaradi tega predlagamo, da se praznik Ljubljane, 9. maj, v Statutu MOL obeleţi kot dan 

svobode in miru. 

 

2. Predlog za črtanje praznika »dan prve pisne omembe Ljubljane kot mesta – 14. april« 

Leta 1995 je Mestni svet MOL, na osnovi listine iz leta 1243,  v statut zapisal še drugi praznik 

MOL, 14. april – dan prve pisne omembe Ljubljane kot mesta. Vendar pa se Ljubljana v letu 

1243 enkrat omenja kot civitas (torej kot mesto), drugič pa kot forum (torej trg). Pri čemer je po 

Franu Zwittru
3
 dopuščena moţnost, da gre v primeru omembe mesta za obzidano Mesto 

(območje današnjega Mestnega trga, med Čevljarskim mostom in Vodnikovim trgom); v 

omembi forum pa za Stari trg, ki takrat še ni bil obzidan. V tistem obdobju namreč niso bili 

obzidani vsi trije (Stari trg, Mesto, Novi trg) historični deli mesta. Zaključeno mestno obzidje je 

imel del Ljubljane, ki se je imenoval Mesto, najstarejši del Ljubljane, Stari trg, pa je bil obzidan 

kasneje, a se ne ve natančno kdaj. Tretji del mesta, Novi trg, je bil obdan z mestnim obzidjem 

okoli leta 1300
4
.  

 

Raziskovanje starejše zgodovine Ljubljane v arhivih, tudi v tujini, se nadaljuje. Prve omembe so 

zelo dragocene, ker povedo, pred katerim datumom je neki pojav nastal. Vendar pa kult prvih 

omemb ni najbolj primerno merilo za določitev praznikov, saj se čez čas ti lahko izkaţejo za 

naključnega ter začasnega – vedno so namreč mogoče najdbe novih omemb v listinah še 

starejšega izvora. 

 

Temu pritrjujejo tudi najnovejša odkritja (iz leta 2002) doslej najstarejše omembe Ljubljane kot 

toponima (Leibach Castrum, 1112-25) in prebivalca naselbine (Ulrik iz Ljubljane, 1144) v 

pisnih virih. Novec iz ljubljanske kovnice z napisom “CIVITAS LEIBACUN” (civitas kot 

mesto) pa denimo datira v leto 1220
5
. To pa je 23 let pred virom, ki je bil podlaga za določitev 

praznika. 

 

Na podlagi zapisanega in dejstva, da je nenavadno in nesmotrno, da ima Ljubljana kar dva 

praznika, predlagamo, da se kot edini praznik Mestne občine Ljubljana ohrani 9. maj, 14. april 

pa se črta iz Statuta MOL. 

 

K 7. ĉlenu: 

V tem členu je zaradi jasnosti dodano prehodno določilo, ki skladno z 41. členom ZSPDSLS, 

določa, da se določila, ki se nanašajo na načrt ravnanja z nepremičnim premoţenjem in načrt 

ravnanja s premičnim premoţenjem, začnejo uporabljati pri pripravi sprememb proračuna 

Mestne občine Ljubljana za leto 2012.     

 

4. Ocena finanĉnih posledic  

 

Predlagane spremembe in dopolnitve statuta imajo finančne posledica, in sicer v zniţanju 

stroškov za prireditve ob prazniku 14. april – dnevu prve pisne omembe Ljubljane kot mesta. 

Prav tako pa se bodo zmanjšali stroški za fotokopiranja internih splošnih aktov, ki so se 

objavljali na oglasnih deskah Mestne občine Ljubljana. 

 

 

 

 

                                                      
2 Vir: http://europa.eu/abc/symbols/9-may/index_sl.htm 
3
 Vir: dr. Fran Zwitter, Začetek ljubljanske meščanske naselbine in Hauptmanov zbornik 

4
 Vir: Peter Štih, Castrum Leibach, 2010, str. 10  

5
 Vir: http://www.sistory.si/publikacije/pdf/zcasopis/ZGODOVINSKI_CASOPIS_LETO_1989_LETNIK_43_STEVILKA_4.pdf stran 

474 

http://europa.eu/abc/symbols/9-may/index_sl.htm
http://www.sistory.si/publikacije/pdf/zcasopis/ZGODOVINSKI_CASOPIS_LETO_1989_LETNIK_43_STEVILKA_4.pdf


 

 

5. Predlog za hitri postopek 

 

Ker gre pri predlaganih spremembah in dopolnitvah statuta večinoma zgolj za uskladitev z 

novelami zakonov in ker predstavljajo manj zahtevne spremembe in dopolnitve, predlagamo 

mestnemu svetu, da jih na podlagi zadnje alineje tretjega odstavka 122. člena Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno 

besedilo) sprejme po hitrem postopku.  

 

 

 Jasna PLAZL 

direktorica 
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direktor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ĉleni Statuta MOL, ki se spreminjajo: 

 

27. člen 

 

   Mestni svet ima naslednje pristojnosti: 

– sprejema statut, odloke in druge akte MOL, 

– sprejema prostorske plane, prostorske izvedbene akte in druge plane razvoja MOL, 

– na predlog ţupana sprejema proračun in zaključni račun proračuna MOL, 

– na predlog ţupana določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, 

– daje soglasje k prenosu nalog iz drţavne pristojnosti na MOL, 

– potrjuje mandate in ugotavlja predčasno prenehanje mandatov funkcionarjev, 

– imenuje in razrešuje predsednike in člane komisij in odborov mestnega sveta, predsednika in 

člane nadzornega odbora ter predsednika in člane volilne komisije, 

– na predlog ţupana odloča o poklicnem opravljanju funkcije podţupana, 

– nadzoruje delo ţupana, podţupana in mestne uprave glede izvrševanja odločitev mestnega 

sveta, 

– izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, podjetij, skladov in drugih organizacij, če ni glede 

izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, s tem statutom, ustanovitvenim ali 

drugim aktom mestnega sveta drugače določeno, 

– imenuje in razrešuje predstavnike MOL v sosvetu načelnika upravne enote, 

– imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 

– sprejema letni načrt prodaje finančnega premoţenja in letni načrt    pridobivanja in 

razpolaganja z nepremičnim premoţenjem MOL, lahko pa določi, da letni načrt pridobivanja in 

razpolaganja z nepremičnim premoţenjem MOL pod določeno vrednostjo sprejme ţupan,    

– odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoţenjem nad  vrednostjo 

2.000.000,00 eurov, 

– odloča o dolgoročnem zadolţevanju MOL za investicije, 

– daje soglasja k zadolţevanju javnih podjetij, javnih zavodov in javnih skladov, katerih 

ustanovitelj je MOL, razen če je z aktom o ustanovitvi skupnega organa določeno drugače, 

– daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij, javnih zavodov in javnih skladov, 

katerih ustanovitelj je MOL, 

– predpisuje način upravljanja in gospodarjenja s premoţenjem MOL, 

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, ta statut ali drug predpis, ter o zadevah, za 

katere ni pooblaščen drug organ. 

 

 

 

51. člen 

 

   Ţupan ima naslednje pristojnosti: 

– predlaga proračun MOL in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti  

mestnega sveta, 

– skrbi za izvajanje odločitev mestnega sveta, 

– predlaga organizacijo in delovno področje mestne uprave, 

– določi sistemizacijo delovnih mest v mestni upravi, 

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov MOL v predpisanih rokih, 

– gospodari s premoţenjem MOL v okviru danih pooblastil kot dober gospodar, 

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premoţenja MOL v primerih, ko je način odtujitve predpisan s 

posebnimi zakoni (stanovanjski zakon, zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice 

uporabe, zakon o naravni in kulturni dediščini, zakon o denacionalizaciji, zakon o izvrševanju 

kazenskih sankcij itd.), 

– sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoţenjem, posamični 

program ravnanja s stvarnim premoţenjem in posamični program prodaje finančnega 

premoţenja,  



 

 

– odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoţenjem pod vrednostjo 

2.000.000,00 eurov, o ostalih pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoţenjem, o pravnih poslih 

prodaje finančnega premoţenja ter o sklepanju poravnav, 

– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, 

– odloča o najetju posojila največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi 

neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, 

– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu z zakonom, 

– imenuje enega ali več podţupanov izmed članov mestnega sveta in jih lahko tudi razreši, 

– imenuje in razrešuje direktorja mestne uprave in predstojnike organov mestne uprave, 

– odloča o imenovanju oziroma razrešitvi ter o sklenitvi oziroma prenehanju delovnega 

razmerja zaposlenih v mestni upravi, kolikor za to ne pooblasti direktorja mestne uprave ali 

kolikor ni s predpisi drugače določeno, 

– daje soglasja in mnenja v imenu MOL, zahtevana z zakoni in drugimi predpisi, če s tem 

statutom, predpisi ali drugimi akti ni določeno drugače, 

– odloča o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti MOL na drugi stopnji, 

– daje predloge za imenovanje v imenu MOL, če s predpisi ali drugimi akti ni drugače 

določeno, 

– vlaga zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov, če so z njimi ogroţene pravice 

MOL, 

– opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi predpisi. 

54. člen 

   MOL ima najmanj enega podţupana. 

   Z aktom o imenovanju podţupana ţupan določi podţupana, ki bo v primeru predčasnega 

prenehanja mandata ţupana opravljal funkcijo ţupana do razpisa nadomestnih volitev. Če 

ţupan ne določi, kateri podţupan bo začasno opravljal funkcijo ţupana, oziroma če je razrešen, 

mestni svet odloči, kateri izmed članov mestnega sveta bo opravljal to funkcijo.  

   Podţupan pomaga ţupanu pri njegovem delu ter opravlja posamezne naloge iz pristojnosti 

ţupana, za katere ga ţupan pooblasti. 

   Podţupan nadomešča ţupana v primeru njegove odsotnosti ali zadrţanosti. Če ima MOL več 

podţupanov, nadomešča ţupana tisti podţupan, ki ga določi ţupan, če ga ne določi, pa 

najstarejši podţupan. V času nadomeščanja opravlja podţupan tekoče naloge iz pristojnosti 

ţupana in tiste naloge, za katere ga ţupan pooblasti. 

   Kadar nastopijo razlogi, da tako ţupan kot podţupan ne moreta opravljati svoje funkcije, 

nadomešča ţupana član mestnega sveta, ki ga določi ţupan, če ga ne določi, pa najstarejši član 

mestnega sveta. V času nadomeščanja opravlja član mestnega sveta tekoče naloge iz 

pristojnosti ţupana. 

55. člen 

   Četrtne skupnosti MOL so: 

– Četrtna skupnost Črnuče s sedeţem na Dunajski cesti 367, 

– Četrtna skupnost Posavje s sedeţem na Dunajski cesti 230, 

– Četrtna skupnost Beţigrad s sedeţem na Vojkovi cesti 1, 

– Četrtna skupnost Center s sedeţem na Štefanovi ulici 9, 

– Četrtna skupnost Jarše s sedeţem na Kvedrovi ulici 32, 

– Četrtna skupnost Moste s sedeţem Ob Ljubljanici 36a, 

– Četrtna skupnost Polje s sedeţem v Polju 12, 

– Četrtna skupnost Sostro s sedeţem na Cesti II. grupe odredov 43, 

– Četrtna skupnost Golovec s sedeţem na Litijski cesti 38, 

– Četrtna skupnost Rudnik s sedeţem na Poti k ribniku 20, 

– Četrtna skupnost Trnovo s sedeţem na Cesti dveh cesarjev 32, 

– Četrtna skupnost Vič s sedeţem na Tbilisijski ulici 22a, 

– Četrtna skupnost Roţnik s sedeţem na Viški ulici 38, 

– Četrtna skupnost Šiška s sedeţem na Kebetovi ulici 1, 



 

 

– Četrtna skupnost Dravlje s sedeţem na Draveljski ulici 44, 

– Četrtna skupnost Šentvid s sedeţem na Prušnikovi ulici 106, 

– Četrtna skupnost Šmarna gora s sedeţem na Pločanski ulici 8. 

  Območje četrtne skupnosti je določeno s prostorskimi okoliši. Območje četrtne skupnosti 

obsega enega ali več prostorskih okolišev. Pri določitvi območja četrtne skupnosti se lahko 

prostorski okoliš razdeli v primeru, če to pogojujejo večji objekti v prostoru. 

   Območja četrtnih skupnosti MOL so določena v prilogi, ki je sestavni del tega statuta. 

 

90. člen 

 

  Odloki ter drugi splošni akti organov MOL se objavijo v Uradnem listu Republike Slovenije, 

razen internih splošnih aktov, ki se objavijo na oglasnih deskah MOL. 

 

92. člen 

 

Praznika MOL sta: 

- dan prve omembe Ljubljane kot mesta – 14. april, 

- dan miru – 9. maj. 

 








