
 

Številka:03202-1/2011-4 
Datum:  26. 1. 2011 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
2. seje Statutarno pravne komisije (v nadaljevanju:Komisija), ki je bila dne 26. 1. 2011 ob 
16.30 uri v Banketni dvorani v Mestni hiši v Ljubljani, Mestni trg 1. 
 
 
NAVZOČI : ga. Maša KOCIPER, dr. Marta BON,  g .Aleš ČERIN, g. Boris MAKOTER in ga. 
Pavla MUREKAR 
 
 
OSTALI NAVZOČI:  
Marko Kolenc, Lidija Gregorič, Maja Jamnik, Jožka Hegler, Urša Otoničar, Alenka Loose, 
Darja Lesjak, Nina Markoli, Polona Černe in Anja Erpič 
 
 
Sejo je sklicala in vodila predsednica Komisije ga. Maša KOCIPER, ki je predlagala 
naslednji dnevni red. 
 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA:                 
  
1. Potrditev zapisnika 1. seje Statutarno pravne komisije 
2. Obravnava gradiva za 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
3. Razno 
 
 
Na glasovanje je bil dan PREDLOG SKLEPA: 
 
Statutarno pravna komisija sprejme predlog dnevnega reda 2. seje Komisije. 
 
PRISOTNI:5 
ZA:5 
PROTI :0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
Komisija je nato pričela s prvo točko dnevnega reda. 
 
 

1. Potrditev zapisnika 1. seje Statutarno pravne komisije 
 
 
 Na glasovanje je bil dan PREDLOG SKLEPA: 

Statutarno pravna komisija potrjuje zapisnik 2. seje Statutarno pravne komisije. 



 

 

PRISOTNI:5 
ZA:5 
PROTI :0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
 
Komisija je po zaključeni prvi točki, prešla na drugo točko dnevnega reda. 
 
 

2. Obravnava gradiva za 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 
 

Komisija je v okviru 2. točke dnevnega reda obravnavala posamezne točke dnevnega reda 
3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Komisija je imela pripombe pravne narave 
v zvezi z 9. točko dnevnega reda. 

 
AD tč. 9/3. seje MS MOL 

Predlog odloka o oglaševanju 
 

 
Komisija je po obravnavi gradiva in poročila pristojnega delovnega telesa prešla na 
obravnavanje amandmajev. Predsednica je predlagala, da Komisija najprej obravnava 
amandmaje, ki so v skladu s poslovnikom in nato še amandma, ki ni v skladu s 
poslovnikom. 
 
 

I. 
 

1. AMANDMA Svetniškega kluba N.Si k naslovu 
Naslov odloka se spremeni tako, da se glasi: 
»Odlok o oglaševanju na javnih površinah« 
 
 
2. AMANDMA Svetniškega kluba N.Si k 6. členu 
V prvem odstavku 6. člena se besedna zveza »javnemu mestu« nadomesti z besedilom »na 
javni površini v upravljanju oziroma lasti MOL ali drugih oseb javnega prava, katerih 
ustanoviteljica je MOL,« 
 
3. AMANDMA Svetniškega kluba N.Si k 7. členu 
V prvem odstavku 7. člena se besedna zveza »na javnem mestu« nadomesti z besedilom 
»na javni površini v upravljanju oziroma lasti MOL ali drugih oseb javnega prava, katerih 
ustanoviteljica je MOL,« 
 
4. AMANDMA Svetniškega kluba N.Si k 11. členu 
V prvem odstavku 11. člena se za besedno zvezo »iz tega odloka« doda besedilo »na javni 
površini«. 
 
Šesti odstavek se črta. 
 
 
5. AMANDMA Svetniškega kluba N.Si k 15. členu 
Drugi odstavek 15. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Za osnovno obveščanje iz prejšnjega odstavka se šteje, za enega organizatorja, 
predstavitev na desetih plakatnih mestih za plakatiranje na malih plakatih in desetih 



 

 

                                                

plakatnih mestih za plakatiranje velikih plakatov za čas štirinajstih dni za en krog volitev in to 
zadnja dva tedna pred dnevom volitev, oziroma sedem dni pred drugim krogom volitev in to 
zadnji teden pred dnevom volitev.« 
 
6. AMANDMA Svetniškega kluba N.Si k 16. členu 
Drugi odstavek 16. člena se spremeni tako, da se glasi: 
»Stranke morajo zagotoviti za prvi krog volilne kampanje plakatna mesta za štirinajst dni, za 
drugi krog volilne kampanje pa še za sedem dni, za referendumsko kampanjo pa sedem 
dni. 
MOL povrne stranki izpadli dohodek na zagotovljenih plakatnih mestih v višini petdeset 
odstotkov za enaindvajset dni za volilno kampanjo in za sedem dni za referendumsko 
kampanjo. Višina izpadlega dohodka se določi na podlagi dokumentacije stranke o 
ustvarjenem dohodku na odstopljenem plakatnem mestu za obdobje zadnjih treh mesecev 
pred odstopom plakatnega mesta. Če stranka ne predloži dokumentacije v roku enega 
meseca od končane volilne ali referendumske kampanje, MOL stranki ne poravna izpadlega 
dohodka.« 
 
7. AMANDMA Svetniškega kluba N.Si k 20. členu 
V drugem odstavku 20. člena se besedilo »odredi takojšnjo odstranitev objekta« nadomesti 
z besedilom »o tem nemudoma obvesti pristojni državni organ skupaj s predlogom 
ukrepov.« 
 
Na glasovanje je bil dan naslednji predlog SKLEPA: 
 
Statutarno pravna komisija v zvezi z amandmaji Svetniškega kluba N.Si, navedenimi 
pod točko I., nima pripomb pravne narave. 
 
PRISOTNI: 5 
ZA: 4 
PROTI: 1 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Komisija je nato obravnavala amandma Svetniškega kluba N.Si pod točko II. 
 
 

II. 
 
1. AMANDMA Svetniškega kluba N.Si k 1., 3., 4., 5., 8., 13., 20. členu 
V 1., 3., 4., 5., 8., 13., 20. členu se besedna zveza »javno mesto« zamenja z besedno 
zvezo »javna površina« v ustreznem sklonu. 
 
Na glasovanje je bil dan naslednji predlog SKLEPA: 
 
Statutarno pravna komisija meni, da amandma Svetniškega kluba N.Si, naveden pod 
točko II., ni v skladu s 133. členom v zvezi s 137. členom Poslovnika, zato predlaga 
amandma na amandma.1

 
1 Amandma je vložen pravočasno in v skladu s 133. členom Poslovnika Mestnega sveta 
MOL (Ur.l. RS, št. 66/07-upčb), vendar ni v skladu s 137. členom Poslovnika, ki določa, da 
se glasuje o amandmajih k posameznemu členu po vrtnem redu, kot so bili vloženi. Iz 
jezikovne razlage besedila člena tako izhaja, da je moč amandma vložiti le k posameznemu 
členu. Predlagatelj pa želi z enim amandmajem amandmirati več členov (1., 3., 4., 5., 8., 
13., in 20. člen), zaradi česar je tak amandma v nasprotju s 133. členom v zvezi s 137. 
členom poslovnika. 



 

 

                                                                                                                                                      

PRISOTNI: 5 
ZA: 4 
PROTI: 1 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
AMANDMA na AMANADMA: 
»V drugem amandmaju Svetniškega kluba N.Si se črta besedilo »,3., 4., 5., 8., 13., 
20.«. Doda se drugi odstavek, ki se glasi: »ustrezno se nadomesti besedna zveza 
»javno mesto« z besedno zvezo »javna površina« v ustreznem sklonu, v 3., 4., 5., 8., 
13., 20. členu.«2

 
PRISOTNI:5 
ZA:4 
PROTI:1 
 
Amandma na amandma je bil sprejet. 
 
 
Komisija pri drugih točkah dnevnega reda 3. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
ni imela pripomb pravne narave, zato je zaključila drugo točko dnevnega reda in prešla na 
tretjo točko dnevnega reda 2. seje. 
 

 
3. Razno 

 
Pri tej točki ni bilo razprave.   
 
Seja je bila končana ob 17.05 uri. 
 
 
 
 

 
 
Pripravila: 
Natalija Pogorevc                                                                         Maša KOCIPER 
tajnica Komisije                                                                            predsednica Komisije 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2 Amandma na amandma odpravlja pomanjkljivosti vloženega amandmaja N.Si tako, da bo 
le-ta v skladu s 137. členom Poslovnika, ki določa, da se glasuje o amandmajih k 
posameznemu členu (po vrstnem redu, kot so bili vloženi). Iz jezikovne razlage besedila 
člena izhaja, da je moč amandma vložiti le k posameznemu členu. Ker je predlagatelj želel z 
enim amandmajem amandmirati več členov (1., 3., 4., 5., 8., 13., in 20. člen), je amandma v 
nasprotju s 133. členom v zvezi s 137. členom Poslovnika in ga je potrebno tehnično 
popraviti tako, da bo sposoben za glasovanje. 
 


