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Zadeva:  Amandmaja k predlogu Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne    

              občine Ljubljana  

 

k Predlogu Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki bo 

obravnavan na redni, 32. seji MS MOL, sklicani za dan 10. 3. 2014, vlagam naslednja amandmaja:  

 

I. 

 

AMANDMA 

 

V predlogu sprememb in dopolnitev Poslovnika MS MOL se doda nov 9a. člen z naslednjim 

besedilom: 

 

pri 106. členu se na koncu besedila črta pika, ki se jo nadomesti z vejico ter doda besedilo, ki se glasi 

»razen v primeru izredne seje.«  
 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Omenjena navedba (“razen v primeru izredne seje”) je že bila izrecno zapisana v 106. členu Osnutka 

Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta MOL.  

 

Sedaj v Predlogu Sprememb in dopolnitev Poslovnika pa je ta navedba izpadla. Ni navedena kot 

sprememba, ki je nastala od osnutka do predloga.  

 

Ker gre za spremenjeni tekst 106. člena menimo, da bi taka sprememba med osnutkom in predlogom, 

morala biti navedena v Predlogu Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta MOL. 

 

V obrazložitvi je sicer navedeno, da je sprememba 106. člena nastala po mnenju statutarno pravne 

komisije, ki pa je svojo odločitev sprejela na podlagi mnenja ne pa na podlagi določil iz predpisov, 

kar pomeni, da ni šlo za pravno vprašanje ali pravno dilemo ampak za odločanje o vsebini in še to na 

podlagi “mnenja” z glasovanjem.  

 

O vsebini akta in njegovih členov pa odloča Mestni svet MOL in ne statutarno pravna komisija.  

 

Trditev, da ni razlik med izredno in redno sejo pa le toliko, da dve izjemi že imamo pa naj bo še 

tretja, ki pa je bistvena za predstavljanje vsebine sklica izredne seje. 

In ne nazadnje, o vsebini 106. člena Osnutka Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta 

MOL je bil dosežen konsenz vseh svetniških skupin.      

 

 

 






