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Zadeva: predlog za umik 9. točke dnevnega reda 2. seje MS 

 

 

V skladu s 94. členom Poslovnika Mestne občine Ljubljana predlagamo, da se 9. točka, 

»Predlog Sklepa o izdaji pooblastila Odboru za finance« umakne z dnevnega reda 2 seje MS. 

 

OBRAZLOŽITEV: 

Izdaja pooblastila Odboru za finance, kot ga predlaga župan MOL v 9. točki dnevnega reda 2. seje 

MS MOL,  je v nasprotju s poslanstvom MS po Zakonu o lokalni samoupravi (ZLS) in v nasprotju z 

duhom Zakona o javnem naročanju, ki izpostavlja zahtevo po najvišji stopnji preglednosti delovanja 

in odločanja. Odbor za finance MS MOL namreč ne odraža realne zastopanosti članstva MS MOL v 

skladu z volilnim rezultatom, ker ima v njem Lista Zorana Jankovića (LZJ) absolutno večino.  

 
Župan gospod Zoran Janković, ki je hkrati predsednik LZJ, je podpisnik pogodb MOL in najvišji 

organ izvršilne veje občinske oblasti v MOL. V primeru, če bi Odbor za finance MS MOL 

neposredno sprejemal pristojnosti MS, ki je nadzorni organ župana (29.člen,6.alineja ZLS), bi zaradi 

prevlade LZJ v Odboru za finance prišlo do očitne kolizije interesov, kar je v diametralnem nasprotju 

s poslanstvom MS MOL v izvajanju nadzora nad delom župana  in zahtevo za transparentnost 

delovanja in odločanja po veljavnem Zakonu o javnem naročanju. 

 
Zakon obveznosti notificiranja aneksov pogodb, ki so sklenjene na podlagi ZJN-2, primarno nalaga 
Mestnemu svetu kot najvišjemu organu odločanja, kar sledi tudi iz pojasnila resornega ministrstva. 
Nobenega racionalnega razloga ni v delegiranju te obveznosti na raven Odbora za finance, dodatno 
zaradi razloga, ker v tem odboru niso prisotne vse svetniške skupine in bi bila obveščenost o 
morebitnih spornih aneksih bistveno na nižjem nivoju kot v primeru odločanja na ravni Mestnega 
sveta. 
 
Pravkar navedeno dokazuje, da ni smotern prenos pristojnosti MS MOL na Odbor za finance, saj s 
tem izvotljuje svoje pristojnosti. S tem je utemeljena naša zahteva za umik 9. točke iz dnevnega reda 
2. redne seje MS MOL, ki bo 8. 12. 2014.  
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