
 

 

Številka: 03200-21/2013-5 

Datum: 21. 10. 2013 

 

Mestna občina Ljubljana                                                                                      29. seje MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                             k 2. točki 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

ZADEVA: vprašanja in pobude 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, posredujem županu in pristojnim službam sledeča svetniška 

vprašanja: 

 

predstavniki Mestne občine Ljubljana in Vlade Republike Slovenije, vključno z županom Zoranom 

Jankovićem, predsednico vlade Alenko Bratušek ter sedmimi ministri, so se 23. julija 2013 sestali na 

srečanju, kjer naj bi govorili o odprtih vprašanjih med državo in njenim glavnim mestom Ljubljano. 

Odprta vprašanja je, po navedbah medijev, župan Zoran Janković opisal v majskem pismu 

predsednici vlade Alenki Bratušek. Sestanek naj bi bil sklican na pobudo Mestne občine Ljubljana, 

katere župan Zoran Jankovič želi, da se predvsem reši vprašanje sredstev, ki jih je država odvzela 

glavnemu mestu, najprej z Zakonom o financiranju občin in kasneje z Zakonom o izvrševanju 

proračunov Republike Slovenije za leti 2013 in 2014. Skupaj naj bi šlo za približno 60 mio EUR. 

 

V javnosti krožita dva različna dokumenta tega srečanja, prvi nosi datum 23. julij 2013 in je zapisnik 

tega sestanka, na drugem, vladnem dokumentu, pa je datum 9. september 2013 in predstavlja 

spremljanje realizacije avtentičnega zapisnika. Iz obeh dokumentov so razvidni sklepi, za realizacijo 

katerih pa je potrebno, skladno z Zakonom o glavnem mestu Republike Slovenije, skleniti dogovor, 

ki ima pravno naravo pisma o nameri. V kolikor pa je na podlagi dogovora za posamezni program iz 

pristojnosti mestne občine določeno sofinanciranje iz državnega proračuna, se mestni občini dodelijo 

namenska sredstva na podlagi pogodbe o sofinanciranju. 

 

Zato me zanima: 

 

1. Ali so projekti, navedeni v zapisnikih srečanja med Mestno občino Ljubljana in Vlado 

Republike Slovenije, že upoštevani v občinskem proračunu in navedeni v načrtu razvojnih 

programov (občinskem in državnem)? 

 

2. Ali je za projekte, navedene v zapisnikih srečanja med Mestno občino Ljubljana in Vlado 

Republike Slovenije, že sklenjen dogovor med Mestno občino Ljubljana in Vlado Republike 

Slovenije na podlagi Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije? Če da, za katere? 

 

3. Ali so za projekte, navedene v zapisnikih srečanja med Mestno občino Ljubljana in Vlado 

Republike Slovenije, že sklenjene pogodbe o sofinanciranju med Mestno občino Ljubljana in 

Vlado Republike Slovenije oz. posameznimi ministrstvi na podlagi Zakona o glavnem mestu 

Republike Slovenije? Če da, za katere? 

 

4. V kolikor, na podlagi Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije, dogovor med Mestno 

občino Ljubljana in Vlado Republike Slovenije ter pogodbe o sofinanciranju še niso 

sklenjene, kdaj pričakujete, da bodo, glede na to, da je v zapisniku opredeljen rok za izvedbo 

30.9.2013? 

 

 

 



 

 

5. Za katere projekte, ki so še v kakršnikoli fazi realizacije, so bili sklenjeni dogovori ali 

pogodbe o sofinanciranju na podlagi Zakona o glavnem mestu Republike Slovenije do 

23.7.2013 (seznam, stroški projekta, viri financiranja in znesek sredstev financiranja po 

posameznih virih, načrtovanje in realizacija porabe sredstev po posameznih letih)? Ali so bili 

vsi projekti, za katere je bil sklenjen dogovor ali pogodba o sofinanciranju na podlagi Zakona 

o glavnem mestu Republike Slovenije načrtovani v občinskem in državnem proračunu ter 

umeščeni v občinski in državni načrt razvojnih programov? Ali je občina zaradi nenamenske 

porabe sredstev kdaj vračala sredstva pridobljena na osnovi Zakona o glavnem mestu 

Republike Slovenije v državni proračun? 

 

6. Glede na to, da me zanima tudi celotna vsebina pisma glede odprtih vprašanj med državo in 

njenim glavnim mestom Ljubljano, ki je bilo v maju tega leta posredovano predsednici vlade 

Alenki Bratušek in naj bi obsegalo kar 42 strani, prosim, da mi ga posredujete v celotnem 

besedilu. 

 

Za odgovor se vam zahvaljujem. 

 

 

 

 

 

                                                                                 Jernej Pavlin, 

                                                                                mestni svetnik 


