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POROČEVALCA:  Matjaž Bregar, vodja Službe za organiziranje dela 

mestnega sveta,  

Vojko Grünfeld, vodja Službe za lokalno samoupravo 

 

 

PRISTOJNO 

DELOVNO TELO: Statutarno pravna komisija 

 

 

PREDLOGA SKLEPOV:  

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog, da se Spremembe in dopolnitve 

Statuta Mestne občine Ljubljana sprejmejo po hitrem postopku. 

 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sprememb in dopolnitev Statuta 

Mestne občine Ljubljana.  

 

 

 Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

Prilogi: 

- predlog Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana s predlogom za hitri 

postopek z obrazložitvijo 

- besedila členov statuta, ki se spreminjajo, s prikazanimi spremembami in dopolnitvami  



 

Na podlagi 29. in 64. člena Zakona o lokalni (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno 

besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in 85. člena Statuta Mestne 

občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana na .... seji dne …. sprejel 

 

 

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE   

STATUTA MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 

1. člen  

 

V Statutu Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 

15/12) se v 27. členu črtata osma in trinajsta alineja.  

 

Dosedanje deveta do dvanajsta alineja postanejo osma do enajsta alineja. Dosedanje štirinajsta 

do osemnajsta alineja postanejo dvanajsta do šestnajsta alineja.  

 

2. člen 

 

35. člen se spremeni tako, da se glasi:  

 

»Nezdružljivost članstva v nadzornem odboru s funkcijami občinskih funkcionarjev, z delom v 

mestni upravi ter članstvom v organih četrtnih skupnosti in drugih organizacij ureja zakon.«. 

 

3. člen 

 

V deveti alineji 51. člena se črta besedilo »pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim 

premoženjem pod vrednostjo 2.000.000,00 eurov, o ostalih.«. 

 

Za trinajsto alinejo se doda nova štirinajsta alineja, ki se glasi: 

»- daje soglasje k poklicnemu opravljanju funkcije podžupana,«. 

 

Dosedanje štirinajsta do dvajseta alineja postanejo petnajsta do enaindvajseta alineja. 

 

4. člen 

 

V 58. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:  

 

»Nezdružljivost članstva v svetu četrtne skupnosti s funkcijami občinskih funkcionarjev, 

članstvom v organih MOL in z delom v mestni upravi ureja zakon.«. 

 

5. člen 

 

Za 58. členom se doda nov 58.a člen, ki se glasi: 

 

»58.a člen 

 

Sveti posameznih četrtnih skupnosti MOL imajo naslednje število članov: 

- 17 članov Svet Četrtne skupnosti Bežigrad, 

- 17 članov Svet Četrtne skupnosti Center, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Črnuče, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Dravlje, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Golovec, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Jarše, 

- 17 članov Svet Četrtne skupnosti Moste, 



 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Polje, 

- 13 članov Svet Četrtne skupnosti Posavje, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Rožnik, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Rudnik, 

- 13 članov Svet Četrtne skupnosti Sostro, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Šentvid, 

- 17 članov Svet Četrtne skupnosti Šiška, 

- 13 članov Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Trnovo, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Vič.«. 

 

6. člen 

 

V 61. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: 

 

»Financiranje četrtne skupnosti ureja zakon. Sredstva, ki jih četrtna skupnost pridobi s 

prostovoljnimi prispevki fizičnih in pravnih oseb ter s plačili za storitve, so namenjena za 

financiranje njihovih nalog.«. 

 

Črta se peti odstavek. 

 

Dosedanji šesti do deveti odstavek postanejo peti do osmi odstavek. 

 

7. člen 

 

V 87. členu se prva alineja drugega odstavka spremeni tako, da se glasi: 

»- zaključni račun proračuna MOL,«. 

 

8. člen 

 

Te spremembe in dopolnitve statuta začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 

Republike Slovenije.  

 
 

 

Številka:  

Ljubljana,  

 

Župan  

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

  



 

Obrazložitev  

predloga Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana 

 

1. Pravni temelj 

 

Pravna temelja za sprejem predloga Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana 

(v nadaljnjem besedilu: predlog) sta: 

- Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 

76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), ki v 29. členu določa, da ima 

občina statut, ki ga sprejme občinski svet, ter v 64. členu, da statut občine določa 

temeljna načela za organizacijo in delovanje občine, oblikovanje in pristojnosti 

občinskih organov razen glede organov občinske uprave, način sodelovanja občanov pri 

sprejemanju odločitev v občini in druga vprašanja skupnega pomena v občini, ki jih 

določa zakon, ter da svet sprejme statut z dvotretjinsko večino vseh članov; 

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo 

in 15/12; v nadaljnjem besedilu: statut), ki v 85. členu določa, da je statut temeljni akt 

Mestne občine Ljubljana, ki ga sprejme Mestni svet Mestne občine Ljubljana z 

dvotretjinsko večino vseh svetnikov. 

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih so spremembe in dopolnitev statuta potrebne, ter ocena 

stanja na področju, ki ga akt ureja 

 

Od uveljavitve zadnjih Sprememb in dopolnitev Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 

RS, št. 15/12) je začel veljati Zakon o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin (Uradni list 

RS, št. 14/15; v nadaljnjem besedilu: ZUUJFO), katerega del so tudi spremembe in dopolnitve 

Zakona o lokalni samoupravi, ki se nanašajo na ureditev ožjih delov občin. Skladno z 28. 

členom ZUUJFO je treba določbe občinskih statutov uskladiti s tem zakonom najpozneje v 

šestih mesecih po njegovi uveljavitvi, se pravi do 15. 9. 2015. Prav tako so spremenjene 

pristojnosti občinskega sveta in župana z Zakonom o stvarnem premoženju države in 

samoupravni lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 47/13 – ZDU – 1G, 50/14, 

90/14 – ZDU – 1I in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu: ZSPDSLS). Zato je potrebno 

določbe statuta, ki se nanašajo na pristojnosti mestnega sveta in župana, ter določbe, ki se 

nanašajo na ureditev četrtnih skupnosti, uskladiti z obema zakonoma.  

 

Spremembo 35. člena in petega odstavka 58. člena predlagamo zaradi spremembe 19. člena 

Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu: ZLS), ki v drugem 

odstavku določa, da člani sveta ožjega dela občine ne morejo biti župan, podžupan, član 

nadzornega odbora občine in javni uslužbenec v občinski upravi. Določanje nezdružljivosti 

posega v ustavne pravice posameznika, iz tega razloga nezdružljivosti ne more določati statut 

občine, temveč lahko to določa le zakon.  

  

Glede na to, da je statut občine tudi statut ožjega dela občine, mora tudi ožji del občine 

vsebovati vse statusne določbe od imena, sedeža, območja, števila članov sveta, določbe o 

zastopanju in omejitvah pravne sposobnosti, zato predlagamo, da se doda nov 58. a člen, ki bo 

določal število članov sveta četrtnih skupnosti po posameznih četrtnih skupnosti. 

  

3. Poglavitne rešitve 

 

K 1. in 3. členu 

Črtanje osme alineje 27. člena statuta (1. člen predloga) in sprememba devete alineje 51. člena 

statuta (prvi odstavek 3. člena predloga) sta potrebna zaradi uskladitve s tretjim odstavkom 14. 

člena ZSPDSLS, ki določa, da o pravnem poslu ravnanja s stvarnim premoženjem 

samoupravnih lokalnih skupnosti odloči in sklene pravni posel organ, pristojen za izvrševanje 

proračuna samoupravne lokalne skupnosti, ali oseba, ki jo ta organ za to pooblasti. Zakon tako 

mestnemu svetu ne omogoča več omejevanja odločanja župana o pravnih poslih. 



 

Črtanje trinajste alineje 27. člena statuta (1. člen predloga) je potrebno zaradi uskladitve z ZLS, 

ki v drugem odstavku 34.a člena določa, da se lahko podžupan odloči, da bo funkcijo opravljal 

poklicno, v soglasju z županom. Na podlagi navedenega mestni svet ne more imeti več 

pristojnosti o odločanju o poklicnem opravljanju funkcije podžupana. V zvezi z navedenim je 

tako potrebno v 51. členu dodati novo alinejo (drugi odstavek tretjega 3. člena predloga), ki bo 

določala, da je v pristojnosti župana tudi dajanje soglasja o poklicnem opravljanju funkcije 

podžupana. 
 
K 2. in 4. členu 

Spremembi 35. člena statuta (2. člen predloga) in 58. člena statuta (4. člen predloga) 

predlagamo zaradi poseganja v zakonsko materijo, ki jo ureja ZLS. ZLS v drugem odstavku 19. 

člena določa, da člani sveta ožjega dela občine ne morejo biti župan, podžupan, član nadzornega 

odbora občine in javni uslužbenec v občinski upravi, ter v tretjem odstavku 32.a člena, da člani 

nadzornega odbora ne morejo biti člani občinskega sveta, župan, podžupan, člani svetov ožjih 

delov občine, tajnik občine, javni uslužbenci občinske uprave, člani poslovodstev organizacij, ki 

so uporabniki proračunskih sredstev. Določanje nezdružljivosti članstva v organih občine 

posega v ustavne pravice posameznika in iz tega razloga nezdružljivosti ne more določati statut 

občine, temveč lahko to določa le zakon.  

 

K 5. členu 

Glede na to, da je statut občine tudi statut ožjega dela občine, mora statut občine tudi za ožje 

dele občine vsebovati vse statusne določbe od imena, sedeža, območja, števila članov sveta, 

določbe o zastopanju in omejitvah pravne sposobnosti, zato predlagamo, da se doda nov 58.a 

člen, ki bo določal število članov sveta četrtnih skupnosti po posameznih četrtnih skupnosti. 

 

K 6. členu 

Glede na spremenjeni 19.č člen ZLS, ki je usklajen z Zakonom o javnih financah (Uradni list 

RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 – popr. in 101/13), ki določa, da so ožji deli 

občin neposredni uporabniki proračuna, je zaradi uskladitve z omenjenima zakonoma potrebno 

spremeniti prvi odstavek 61. člena, peti odstavek omenjenega člena pa je potrebno črtati. 

 

K 7. členu 

Prvo alinejo drugega odstavka 87. člena je potrebno spremeniti, saj zaključni račun ni odlok, 

temveč je akt občine, v katerem so prikazani predvideni in realizirani prihodki in drugi prejemki 

ter odhodki in drugi izdatki občine za preteklo leto.  

 

4. Ocena finančnih posledic  

 

Predlagane spremembe in dopolnitve statuta ne prinašajo za proračun Mestne občine Ljubljana 

nobenih dodatnih finančnih obveznosti. 

 

5. Predlog za hitri postopek 

 

Ker gre pri predlaganih spremembah in dopolnitvah statuta večinoma zgolj za uskladitev z 

novelami zakonov in ker predstavljajo manj zahtevne spremembe in dopolnitve, predlagamo 

mestnemu svetu, da jih na podlagi zadnje alineje tretjega odstavka 122. člena Poslovnika 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo 

in 21/14) sprejme po hitrem postopku.  

 

 Matjaž Bregar  

Vodja Službe za organiziranje dela mestnega 

sveta 

  

Vojko Grünfeld 

Vodja Službe za lokalno samoupravo 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0449
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-21-0433
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3677


 

ČISTOPIS SPREMEMB IN DOPOLNITEV STATUTA MOL 

 

27. člen 

 

Mestni svet ima naslednje pristojnosti: 

– sprejema statut, odloke in druge akte MOL, 

– sprejema prostorske plane, prostorske izvedbene akte in druge plane razvoja MOL, 

– na predlog župana sprejema proračun in zaključni račun proračuna MOL, 

– na predlog župana določa organizacijo in delovno področje mestne uprave, 

– daje soglasje k prenosu nalog iz državne pristojnosti na MOL, 

– potrjuje mandate in ugotavlja predčasno prenehanje mandatov funkcionarjev, 

– imenuje in razrešuje predsednike in člane komisij in odborov mestnega sveta, predsednika in 

člane nadzornega odbora ter predsednika in člane volilne komisije, 

– na predlog župana odloča o poklicnem opravljanju funkcije podžupana, 

– nadzoruje delo župana, podžupana in mestne uprave glede izvrševanja odločitev mestnega 

sveta, 

– izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, podjetij, skladov in drugih organizacij, če ni glede 

izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z zakonom, s tem statutom, ustanovitvenim ali 

drugim aktom mestnega sveta drugače določeno, 

– imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin, 

– sprejema letni načrt prodaje finančnega premoženja in načrt ravnanja z nepremičnim 

premoženjem MOL, lahko pa določi, da načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem MOL pod 

določeno vrednostjo sprejme župan, 

– odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem nad vrednostjo 

2.000.000,00 eurov, 

– odloča o dolgoročnem zadolževanju MOL za investicije, 

– daje soglasja k zadolževanju javnih podjetij, javnih zavodov in javnih skladov, katerih 

ustanovitelj je MOL, razen če je z aktom o ustanovitvi skupnega organa določeno drugače, 

– daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij, javnih zavodov in javnih skladov, 

katerih ustanovitelj je MOL, 

– predpisuje način upravljanja in gospodarjenja s premoženjem MOL, 

– odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, ta statut ali drug predpis, ter o zadevah, za 

katere ni pooblaščen drug organ. 

 

35. člen 

 

Član nadzornega odbora ne more biti član mestnega sveta, župan, podžupan, član sveta ožjega 

dela MOL, direktor mestne uprave, delavec mestne uprave ter član poslovodstva organizacije, 

ki je uporabnik proračunskih sredstev. Nezdružljivost članstva v nadzornem odboru s 

funkcijami občinskih funkcionarjev, z delom v mestni upravi ter članstvom v organih 

četrtnih skupnosti in drugih organizacij ureja zakon. 

 

51. člen 

 

Župan ima naslednje pristojnosti: 

– predlaga proračun MOL in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz pristojnosti 

mestnega sveta, 

– skrbi za izvajanje odločitev mestnega sveta, 

– predlaga organizacijo in delovno področje mestne uprave, 

– določi podrobnejšo notranjo organizacijo in sistemizacijo delovnih mest v mestni upravi, 

– skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih aktov MOL v predpisanih rokih, 

– gospodari s premoženjem MOL v okviru danih pooblastil kot dober gospodar, 

– odloča o pridobitvi in odtujitvi premoženja MOL v primerih, ko je način odtujitve predpisan s 

posebnimi zakoni (stanovanjski zakon, zakon o razlastitvi in o prisilnem prenosu pravice 

uporabe, zakon o naravni in kulturni dediščini, zakon o denacionalizaciji, zakon o izvrševanju 

kazenskih sankcij itd.), 



 

– sprejema načrt ravnanja s premičnim premoženjem in posamični program prodaje finančnega 

premoženja, 

– odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoženjem pod vrednostjo 

2.000.000,00 eurov, o ostalih pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoženjem, o pravnih poslih 

prodaje finančnega premoženja ter o sklepanju poravnav, 

– odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije, 

– odloča o najetju posojila največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, če se zaradi 

neenakomernega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more uravnovesiti, 

– odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu z zakonom, 

– imenuje enega ali več podžupanov izmed članov mestnega sveta in jih lahko tudi razreši, 

– daje soglasje k poklicnemu opravljanju funkcije podžupana, 

– imenuje in razrešuje direktorja mestne uprave in predstojnike organov mestne uprave, 

– odloča o imenovanju oziroma razrešitvi ter o sklenitvi oziroma prenehanju delovnega 

razmerja zaposlenih v mestni upravi, kolikor za to ne pooblasti direktorja mestne uprave ali 

kolikor ni s predpisi drugače določeno, 

– daje soglasja in mnenja v imenu MOL, zahtevana z zakoni in drugimi predpisi, če s tem 

statutom, predpisi ali drugimi akti ni določeno drugače, 

– odloča o upravnih stvareh iz izvirne pristojnosti MOL na drugi stopnji, 

– daje predloge za imenovanje v imenu MOL, če s predpisi ali drugimi akti ni drugače 

določeno, 

– vlaga zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov, če so z njimi ogrožene pravice 

MOL, 

– opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi predpisi.  

 

58. člen 

 

Organ četrtne skupnosti je svet, ki ga izvolijo volilni upravičenci s stalnim prebivališčem na 

območju četrtne skupnosti. 

 

Mandat članov sveta traja štiri leta. 

 

Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe na predlog najmanj četrtine članov sveta izvolijo člani 

sveta. Svet ima lahko enega ali več podpredsednikov, ki jih izmed članov sveta na predlog 

predsednika izvoli svet. Podpredsednik sveta nadomešča predsednika in opravlja naloge, za 

katere ga pooblasti predsednik. Če ima svet več podpredsednikov, nadomešča predsednika tisti 

podpredsednik, ki ga določi predsednik, če ga ne določi, pa najstarejši podpredsednik. Kadar 

nastopijo razlogi, da tako predsednik sveta kot podpredsednik ne moreta opravljati svoje 

funkcije, nadomešča predsednika član sveta, ki ga določi predsednik sveta, če ga ne določi, pa 

najstarejši član sveta. V času nadomeščanja opravlja član sveta tekoče naloge iz pristojnosti 

predsednika sveta. 

 

Člani sveta opravljajo svoje delo nepoklicno. 

 

Član sveta ne more biti član nadzornega odbora, župan, podžupan ali oseba, zaposlena v mestni 

upravi. Nezdružljivost članstva v svetu četrtne skupnosti s funkcijami občinskih 

funkcionarjev, članstvom v organih MOL in z delom v mestni upravi ureja zakon. 

 

Prvo sejo sveta skliče župan najkasneje v tridesetih dneh po izvolitvi članov sveta četrtne 

skupnosti. Do izvolitve predsednika sveta vodi prvo sejo sveta župan ali njegov pooblaščenec. 

Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici njegovih članov. 

 

Predsednik sveta predstavlja četrtno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter predstavlja svet 

četrtne skupnosti. 

 

Predsednik sveta skliče svet četrtne skupnosti najmanj štirikrat na leto. Sklic redne seje sveta se 



 

pošlje članom sveta najmanj štiri dni pred dnem, določenim za sejo. Predsednik mora sklicati 

svet četrtne skupnosti, če to zahteva župan ali najmanj četrtina članov sveta. 

 

Za delovanje sveta četrtne skupnosti se smiselno uporablja poslovnik mestnega sveta. 

 

Določbe zakona in tega statuta, ki urejajo predčasno prenehanje mandata člana mestnega sveta, 

se smiselno uporabljajo za prenehanje mandata člana sveta četrtne skupnosti. 

 

58.a člen 

 

Sveti posameznih četrtnih skupnosti MOL imajo naslednje število članov: 

- 17 članov Svet Četrtne skupnosti Bežigrad, 

- 17 članov Svet Četrtne skupnosti Center, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Črnuče, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Dravlje, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Golovec, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Jarše, 

- 17 članov Svet Četrtne skupnosti Moste, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Polje, 

- 13 članov Svet Četrtne skupnosti Posavje, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Rožnik, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Rudnik, 

- 13 članov Svet Četrtne skupnosti Sostro, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Šentvid, 

- 17 članov Svet Četrtne skupnosti Šiška, 

- 13 članov Svet Četrtne skupnosti Šmarna gora, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Trnovo, 

- 15 članov Svet Četrtne skupnosti Vič. 

 

61. člen 

 

Delovanje četrtne skupnosti se financira iz proračuna MOL, s prostovoljnimi prispevki fizičnih 

in pravnih oseb, s plačili za storitve in z drugimi prihodki. Financiranje četrtne skupnosti 

ureja zakon. Sredstva, ki jih četrtna skupnost pridobi s prostovoljnimi prispevki fizičnih 

in pravnih oseb ter s plačili za storitve so namenjena za financiranje njihovih nalog. 

 

MOL mora četrtni skupnosti s proračunom zagotoviti financiranje nalog, ki so s tem statutom 

določene kot naloge četrtne skupnosti. 

 

Kriteriji in merila za financiranje nalog in delovanje četrtne skupnosti iz proračuna MOL se 

določijo z odlokom. 

 

Četrtna skupnost se ne sme zadolževati. 

 

Prihodki in odhodki četrtne skupnosti morajo biti zajeti v finančnem načrtu, ki ga za posamezno 

proračunsko leto oblikuje in mestnemu svetu predlaga svet četrtne skupnosti. Finančni načrt, ki 

je sestavni del proračuna MOL, sprejme na predlog župana mestni svet. 

 

MOL ne prevzema finančnih obveznosti četrtne skupnosti, ki niso zajete v proračunu občine. 

Za izvrševanje finančnega načrta četrtne skupnosti je odgovoren svet četrtne skupnosti. 

Za izvrševanje finančnega načrta četrtne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo 

financiranje javne porabe in določbe odloka o proračunu MOL. 

 

Nadzor nad finančnim poslovanjem četrtne skupnosti opravlja Nadzorni odbor MOL.  

 

 



 

87. člen 

 

Mestni svet sprejema po dvostopenjskem postopku: 

– statut MOL, 

– poslovnik mestnega sveta MOL, 

– proračun MOL, 

– prostorske akte in programe opremljanja zemljišč, 

– odloke, razen odlokov iz drugega odstavka tega člena. 

 

Mestni svet sprejema po enostopenjskem postopku: 

– odlok o zaključniem računu proračuna MOL, 

– odlok na podlagi izida glasovanja občanov na referendumu, 

– spremembe in dopolnitve odloka na podlagi odločbe ustavnega sodišča, 

– odlok o prenehanju veljavnosti posameznih določb odloka ali posameznih odlokov, 

– intervencijske akte, 

– pravilnike, odredbe ter druge splošne in posamične akte. 

 
Predlagatelj lahko splošni akt iz drugega odstavka tega člena predloži mestnemu svetu v 

obravnavo po dvostopenjskem postopku. 

 

Mestni svet lahko sprejme splošni akt iz prvega odstavka tega člena po hitrem ali skrajšanem 

postopku iz razlogov, opredeljenih v poslovniku mestnega sveta. 

 

Postopek sprejemanja aktov mestnega sveta podrobneje ureja poslovnik mestnega sveta. 

 


