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ZADEVA: Dopolnitev predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne

obiine Ljubljana (13. toika dnevnega reda 32. redne seje Mestnega sveta MOL)

SpoStovani,

Svet ietrlle skupnosti Golovec MOL je na 24. redni seji obravnaval predlog dlanov Sveta CS

Golovec MOL, da se zaradi zagotavljanja vedje transparentnosti in upo5tevanja interesov obdanov, v

poslovniku Mestnega Sveta MOL 100. dlenu doda klavzula, da lahko predstavniki Svetov detrlnih

skupnosti na seji Mestnega sveta MOL razpravljajo o zadevah, ki se dotikajo posamezne detrtne

skupnosti, tudi de so dali pobudo za udeleLbo manj kot 12 dni pred sejo Mestnega sveta MOL, v
primeru, da so Zupan ali drugi predlagatelji amandmaje vloZili kasneje.

Na podlagi predloga je Svet CS Golovec MOL sprejel

sklep 2124:

Svet CS Golovec MOL predlaga, da se zarndi zagotavljanja veije transparentnosti in
upoltevanja interesov obianov, v poslovniku Mestnega Sveta MOL 100. Ilenu doda klavzula,
da lahko predstavniki Svetov ietrtnih skupnosti na seji Mestnega sveta MOL razpravljajo o

zadevah, ki se dotikajo posamezne ietrtne skupnosti, tudi ie so dali pobudo za udeleZbo manj
kot 12 dni pred sejo Mestnega sveta MOL, v primeru, da so Zupan ali drugi predlagatelji
amandmaje vloZili kasneje.

Prosimo, da dopolnitev predloga Sprememb in dopolnitev Poslovnika Mestnega sveta Mestne obdine

Ljubljana uvrstite med gradivo 2a32. redno sejo Mestnega Sveta MOL, pod todko 13.

Prav tako na podlagi sprejetega sklepa Svet iS Golovec poobla3da predsednika Sveta CS Golovec,

dana32. rednisejiMs MOL pod 13. todko dnevnega reda predstavi mnenje CS Golovec.

Hvala in lep pozdrav,

Poslano/vroditi:
- naslovniku
- svetni5ki klubiMS MOL

Predsednik
Sveta ietrtne skupnosti Golovec

Ale5 Dakii
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- MOL, MU, SluZba za lokalno samoupravo, AmbroZev trg 7, Ljubljana
- zbirka dokumentarnega gradiva


