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Zadeva: Pripombe na zapisnik 4. seje Mestnega sveta MOL 

 

Na zapisnik 4. seje MS MOL z dne 23. 3. 2015, štev.: 03200-2/2015-70 vlagamo pripombe in 

predlagamo naslednje spremembe zapisov: 

 

1. Na strani 38 se v 6. odstavku spremeni število svetnikov in besedilo za besedo »Žagar.«, tako da 

se stavek pravilno glasi: 

 

»Na seji so ostali svetniki LZJ, DeSUS-a in svetnik iz SD (22 svetnikov). Župan je kljub 

nesklepčnosti nadaljeval z glasovanjem.« 

 

Obrazložitev:  

 

Ob zadnji priglasitvi navzočnosti pred razpravo o amandmajih je bilo v dvorani navzočih 36 

svetnikov, a je med razpravo prišlo do obstrukcije in neudeležbe na seji. Ostale pripombe sledijo na 

podlagi dejstva, da so na seji ostali svetniki LZJ, DeSUS-a in svetnik iz SD (22 svetnikov). Župan je 

kljub nesklepčnosti nadaljeval z glasovanjem. 

 

2. Na strani 41 se za amandmajem župana in besedilom »Župan je predlagal, da mestni svet 

amandma sprejme. Za je glasovalo 14 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.«, se črta besedilo: 

Amandma je bil sprejet v besedilo: Amandma ni bil sprejet. 

 

Obrazložitev:  

 

Sprejetje amandmaja je bilo po Poslovniku MS MOL in Zakonu o lokalni samoupravi nezakonito, ker 

je sklep sprejel nesklepčen mestni svet in zato sklep pravno formalno ni veljaven. 

 

3. Na strani 42 se pri 1. Predlogu sklepa k točki A, »Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme 

predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015 skupaj s sprejetim 

amandmajem. Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.«, spremeni besedilo: 

»Sklep je bil sprejet« v besedilo »Sklep ni bil sprejet«. 

 

 



 

 

 

 

 

 

Obrazložitev: 

 

Sprejetje sklepa o proračunu MOL za leto 2015 je bilo po Poslovniku MS MOL in Zakonu o lokalni 

samoupravi nezakonito, ker je sklep sprejel nesklepčen mestni svet in zato proračun pravno formalno 

ni veljaven. 

 

4. Na strani 42 se pri 2. Predlogu sklepa k točki D, za besedilom »Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana sprejme predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2016 skupaj s 

sprejetim amandmajem. Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti ni glasoval nihče.«, spremeni 

besedilo: 

»Sklep je bil sprejet« v besedilo »Sklep ni bil sprejet«. 

 

Obrazložitev:  

 

Sprejetje sklepa o proračunu MOL za leto 2016 je bilo po Poslovniku MS MOL in Zakonu o lokalni 

samoupravi nezakonito, ker je sklep sprejel nesklepčen mestni svet in zato proračun  pravno formalno 

ni veljaven. 
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