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V skladu z 97. členom Poslovnika MS MOL podajam županu MOL pisno svetniško vprašanje in 

prosim za pisni odgovor.  

 

V skladu z določbo tretjega odstavka 43. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

lahko le vodja svetniškega kluba obvešča župana o morebitnih spremembah v svetniškem klubu in ne 

obratno. V Mestnem svetu MOL pa se je zgodil precedens:  v  Svetniški klub Združena levica smo 

dne 18. 11. 2015 prejeli dopis župana s sporočilom, da bo zaradi zagotovitve nemotenega dela v 

svetniškem klubu za novega vodjo svetniškega kluba štel Denisa Strikovića. 

 

Sporočilo župana je v nasprotju s stališčem vodje Službe za organiziranje dela mestnega sveta, 

katerega smo prejeli 28. 10. 2015, v katerem nam sporočate, da način imenovanja vodij svetniških 

klubov in urejanje notranjih razmerij med člani klubov ni v vaši pristojnosti, zato ne morete odločiti, 

kdo je vodja svetniškega kluba. Na podlagi predložitve zapisnika s sestanka Koalicije Združene 

levice Ljubljana z dne 24. 10. 2014, kjer sem bila s konsenzom devetih predstavnic in predstavnikov 

vseh štirih koalicijskih partneric Združene levice imenovana za vodjo svetniškega kluba ste nam 

sporočili naslednje stališče: 

»Razrešitev vodje kluba je mogoča le po enaki poti oziroma na enak način, kakor je bilo opravljeno 

imenovanje. Po našem mnenju, dokler ne bo izkazano drugače, je vodja svetniškega kluba še vedno 

Nataša Sukič«. 

  

Sprašujem vas, gospod župan, kje ste, kljub zgoraj navedenim dejstvom, s katerimi ste bili podrobno 

seznanjeni, našli pravno podlago za presojo, da boste »kot novega  vodjo svetniškega kluba šteli 

Denisa Strikovića, ker da je treba upoštevati, da sta v postopku zamenjave sodelovala dva svetnika 

od treh», in čeprav ste bili seznanjeni tudi o tem, da Denis Striković že od pomladi ni več član 

nobene izmed strank in skupin Združene levice? Katera pravna podlaga vam daje pristojnost, da 

lahko arbitrarno posegate v notranje postopke imenovanja vodij svetniških klubov, v tem primeru 

vodje svetniškega kluba Združena levica  v Mestnem svetu MOL?  

 

V vašem odgovoru prosim, da se izognete vaši ponovni subjektivni presoji v duhu »dva svetnika od 

treh sta večina«, kot ste to zavajajoče počeli v izjavah za medije, in da navedete izključno pravno 

podlago, ki vam podeljuje pristojnost za arbitrarno presojo notranjih postopkov koalicije Združena 

levica ter njihove veljavnosti. Vsak vaš odgovor, ki ne bo pravno utemeljen, bom  razumela ko dokaz 

za to, da je prišlo do sovražnega prevzema svetniškega kluba Združena levica v MS MOL s strani 

mestnega svetnika, ki ni več član Združene levice, ob vaši pomoči. 

 

Ponovno sporočam, da sem bila kot vodja svetniškega kluba Združena levica, dne 24. 10. 2014 

legalno in legitimno izbrana v skladu s veljavnimi postopki v koaliciji Združena levica. Dopis 

svetnikov Denisa Strikovića in Emilije Mitrović o menjavi vodje svetniškega kluba ne predstavlja 

veljavnega postopka koalicije Združena levica, je le njun samovoljni in zahrbtni medsebojni dogovor. 



 

 

Kot vidite, do menjave vodje svetniškega kluba Združena levica v Mestnem svetu MOL pravno 

formalno ni prišlo. O morebitnih spremembah vodje, o katerih lahko odloča le organ koalicije 

Združena levica Ljubljana, ali o morebitni spremembi števila svetnic in svetnikov v Svetniškem 

klubu Združena levica boste obveščeni v skladu z določbami 43. člena Poslovnika Mestnega sveta 

MOL.   

 

Nataša Sukič, 

Svetniški klub Združena levica (DSD, IDS, TRS) 

 

 

 


