
 

Številka: 03202-11/2011-4 
Datum:   20. 10. 2011 
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
9. seje Statutarno pravne komisije (v nadaljevanju: Komisija), ki je bila dne 20. 10. 2011 ob 14.00 uri 
v Klubu 15, v Ljubljani, Mestni trg 1. 
 
NAVZOČI : ga. Maša KOCIPER, g. Aleš ČERIN, g. Boris MAKOTER in ga. Pavla MUREKAR 
 
OSTALI NAVZOČI:  
Marko Kolenc, Urša Otoničar, Lidija Gregorič, Nina Markoli, Maja Jamnik, Sintija Hafner, Katja 
Osolin, Franc Slak 
 
Sejo je sklicala in vodila predsednica Komisije ga. Maša KOCIPER, ki je predlagala naslednji dnevni 
red: 
 
PREDLOG DNEVNEGA REDA:                  
1. Potrditev zapisnika 8. seje Statutarno pravne komisije 
2. Obravnava gradiva za 10. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
3. Razno 
 
Na glasovanje je bil dan PREDLOG SKLEPA: 
 
Statutarno pravna komisija sprejme predlog dnevnega reda 9. seje Komisije. 
 
PRISOTNI: 3 
ZA: 3 
PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Komisija je nato pričela s prvo točko dnevnega reda: Potrditev zapisnika 8. seje Statutarno 
pravne komisije 
 
Na glasovanje je bil dan PREDLOG SKLEPA: 
 
Statutarno pravna komisija potrjuje zapisnik 8. seje Statutarno pravne komisije. 
 
PRISOTNI: 3 
ZA: 3 
PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Seji se je ob 14.05 uri pridružila ga. Pavla MUREKAR. 
 
Komisija je po zaključeni prvi točki, prešla na drugo točko dnevnega reda: Obravnava gradiva za 
10. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 
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Komisija je v okviru 2. točke dnevnega reda obravnavala posamezne točke dnevnega reda 10. seje 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ter sprejela sklepe pri obravnavi 4. in 5. točke ter k njima 
vloženima amandmajema. 
 

AD tč. 4./10. seje MS  MOL 
 Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2011 

 
Komisija je po obravnavi gradiva, poročil delovnih teles ter predloga Sveta Četrtne skupnosti 
Golovec prešla na obravnavo amandmaja, ki ga je vložil Svetniški klub N.Si: 
 
1. AMANDMA:  
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje, proračunska postavka 091101, podkonto 4119 21 Plačilo razlike med ceno programa 
in plačili staršev zmanjša znižanje sredstev za 147.765,00 EUR, tako da znesek v stolpcu 
Povečanj/zmanjšanje znaša -409.235, znesek v stolpcu Rebalans 2011 pa znaša 42.377.765.  
Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne 
uprave, podprogram 06039001 Administracija občinske uprave, proračunska postavka 011101 Plače, 
prispevki in drugi prejemki delavcev v MU, podkonto 4003 02 Sredstva za delovno uspešnost iz 
naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih delovnih nalog. Zneski se ustrezno popravijo. 
 
 
Na glasovanje je bil dan naslednji SKLEP: 
 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma Svetniškega kluba N.Si neizvršljiv, zaradi česar 
je v nasprotju z drugim odstavkom 146. člena poslovnika. Statutarno pravna komisija predlaga, da 
mestni svet o njem ne razpravlja in ne glasuje. 
 
PRISOTNI: 4 
ZA: 3 
PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Obrazložitev: 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravilno, pravočasno, da pa ni v skladu s 
146. členom poslovnika. Amandma je namreč neizvršljiv.  
V skladu z 22.d členom Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno 
prečiščeno besedilo, 107/09 - Odl. US, 98/09 - ZIUZGK, 13/10, 59/10, 85/10, 94/10 - ZIU, 107/10 in 
35/11 - ORZSPJS49a; v nadaljevanju ZSPJS) lahko uporabniki proračuna izplačujejo sredstva za 
delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela, če imajo za ta namen na razpolago sredstva iz 
prihrankov sredstev za plače, ki nastajajo zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali nezasedenih 
delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu uporabnika proračuna. V 
skladu s tretjo točko 7. člena Zakona o interventnih ukrepih (Uradni list RS, številka 94/10), pa lahko 
uporabniki proračuna porabijo največ 60 % sredstev iz prihrankov, določenih v 22.d členu ZSPJS.   
Sredstev za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju rednih 
delovnih nalog (konto 4003 02), se vnaprej ne more (ne sme) načrtovati (zato v proračunu za leto 
2011 tudi niso bila načrtovana), saj je v skladu z 22.d členom ZSPJS mogoče ta sredstva izplačati le v 
okviru prihrankov, ki nastanejo v posameznem mesecu (zaradi odsotnosti javnih uslužbencev ali 
nezasedenih delovnih mest za katera so bila predvidena sredstva v finančnem načrtu) na kontu 4000 
00 Osnovne plače.  Konto 4003 02 je tako namenjen zgolj prikazu mesečnih izplačil sredstev 
(prihrankov znotraj konta Osnovne plače), sredstva na tem kontu pa se zato vsak mesec povečujejo, 
medtem, ko se poraba sredstev na kontu Osnovne plače vsak mesec znižuje (v Oddelku za finance in 
računovodstvo se izvajajo sprotne/mesečne preknjižbe iz konta namenjenega osnovnim plačam na 
konto namenjen sredstvom za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela pri opravljanju 
rednih nalog).   



 

 3

Znesek 475.565 EUR torej pomeni realizacijo  do 30. 9. 2011, zato se prerazporeditve ne morejo 
izvršiti iz omenjenega podkonta, saj je plan REBALANSA 2011 enak realizaciji. 
 
Komisija je nato prešla na obravnavo naslednje točke: 
 
 

AD tč. 5/ 10. seje MS  MOL 
Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in 

smotrnosti porabe proračunskih sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov 
proračunskih sredstev v letu 2010 

 
 
Komisija je po obravnavi gradiva in poročila pristojnega delovnega telesa prešla na obravnavo 
amandmaja, ki ga je vložil Svetniški klub N.Si: 
 
1. AMANDMA k predlogu sklepa: 
Na predstavitveni strani se k predlogu sklepa župana za prvim odstavkom dodata nov drugi in tretji 
odstavek, ki se glasita:  
»Mestni svet Mestne občine Ljubljana poziva župana in mestno upravo, da dosledno upošteva 
predloge in priporočila Nadzornega odbora Mestne občine Ljubljana.  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zahteva, da Nadzorni odbor MOL po prejemu in obravnavi 
odzivnega poročila, seznani s svojimi ugotovitvami mestne svetnike.«  
 
 
Na glasovanje je bil dan naslednji SKLEP: 
 
Statutarno pravna komisija v zvezi z amandmajem Svetniškega kluba N.Si nima pripomb pravne 
narave. 
 
PRISOTNI: 4 
ZA: 3 
PROTI: 0 
 
Predlagani sklep je bil sprejet. 
 
Obrazložitev: 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravilno, pravočasno in v skladu s 146. 
členom Poslovnika Mestnega sveta MOL (Ur.l. RS, št. 66/07-upčb) in nanj nima pripomb pravne 
narave. 

 
Komisija pri drugih točkah dnevnega reda 10. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni imela 
pripomb pravne narave oziroma ni sprejela sklepov, zato je zaključila drugo točko dnevnega reda in 
prešla na tretjo točko: Razno, pri kateri ni bilo razprave. 
 
Seja je bila končana ob 11.30 uri. 
 
 
Pripravila: 
Natalija Pogorevc 
tajnica Komisije 

 
Maša Kociper 
predsednica Komisije 

 


