
 

Številka: 03202-1/2012-4 

Datum:   12. 1. 2012 

 

 

Z A P I S N I K 
 

 

12. seje Statutarno pravne komisije (v nadaljevanju: Komisija), ki je bila dne 12. 1. 2012 ob 14.00 uri 

v Klubu 11, v Ljubljani, Mestni trg 1. 

 

NAVZOČI : ga. Maša KOCIPER, g. Boris MAKOTER, ga. dr. Marta BON in ga. Pavla MUREKAR  

 

OSTALI NAVZOČI:  

Tilka Klančar, Tanja Dornik, Ana Potočnik, Matjaž Bregar, Marko Kolenc 

 

Sejo je sklicala in vodila predsednica Komisije ga. Maša KOCIPER, ki je predlagala naslednji dnevni 

red: 

 

PREDLOG DNEVNEGA REDA:                  

1. Potrditev zapisnika 11. seje Statutarno pravne komisije 

2. Obravnava gradiva za 13. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

3. Razno 

 

Na glasovanje je bil dan PREDLOG SKLEPA: 

 

Statutarno pravna komisija sprejme predlog dnevnega reda 12. seje Komisije. 

 

PRISOTNI: 4 

ZA: 4 

PROTI: 0 

 

Predlagani sklep je bil sprejet. 

 

Komisija je nato pričela s prvo točko dnevnega reda: Potrditev zapisnika 11. seje Statutarno 

pravne komisije 

 

Na glasovanje je bil dan PREDLOG SKLEPA: 

 

Statutarno pravna komisija potrjuje zapisnik 11. seje Statutarno pravne komisije. 

 

PRISOTNI: 4 

ZA: 3 

PROTI: 0 

 

Predlagani sklep je bil sprejet. 
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Komisija je po zaključeni prvi točki, prešla na drugo točko dnevnega reda: Obravnava gradiva za 

13. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. 

 

Komisija je v okviru 2. točke dnevnega reda obravnavala posamezne točke dnevnega reda 13. seje 

Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana. Komisija je imela pripombe pravne narave v zvezi s 5a 

točko dnevnega reda. 

 

 

AD tč. 5a/13. seje MS  MOL 

 

Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 

 

Komisija je po obravnavi gradiva in poročila pristojnega delovnega telesa prešla na obravnavo 

amandmajev. Predsednica je predlagala, da Komisija obravnava najprej amandma, ki je vložen v 

skladu s Poslovnikom Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, nato pa še tiste amandmaje, ki so 

vloženi v nasprotju z njegovimi določili. 

 

 

I. 

 

1. AMANDMA Odbora za zaščito, reševanje in civilno zaščito: 

V Posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in 

civilno obrambo na proračunsko postavko 032006 Prostovoljne gasilske enote, konto 4120, 

zagotovijo dodatna sredstva v višini 50.000,00 EUR.  

Sredstva v višini 50.000,00 EUR se prerazporedijo od proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za 

ravnanje z nepremičninami, proračunska postavka 062088 Pridobivanje zemljišč, konto 4206 Nakup 

zemljišč in naravnih bogastev.  

Skladno s tem amandmajem se uskladi tudi tekstualni del posebnega dela proračuna na strani II/34 in 

tretji del predloga rebalansa III. Načrt razvojnih programov, v seznamu Načrti razvojnih programov 

po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, pri proračunskem uporabniku 4.3. Oddelek 

za ravnanje z nepremičninami, pod šifro NRP 013, MFERAC 7560-10-0013, z naslovom Predvideni 

odkupi oz. menjava nepremičnin – zemljišč in objektov za potrebe projektov MOL.  

 

 

Na glasovanje je bil dan naslednji PREDLOG SKLEPA
1
: 

 

Statutarno pravna komisija v zvezi z amandmajem pod točko I. nima pripomb pravne narave. 

 

 

PRISOTNI: 4 

ZA: 3 

PROTI: 0 

 

Predlagani sklep je bil sprejet. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravilno, pravočasno in v skladu s 146. členom 

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

poslovnik) in nanj nima pripomb pravne narave. 
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II. 

 

 

1. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra
2
: 

Predlagamo, da se v rebalans proračuna v programu 18059001 – Programi športa izloči postavko 

081048 Večnamenski nogometni stadion Stožice 

 

 

 

2. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra
3
: 

1. MOL – javni potniški promet 

 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko načrtovanje 

pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Izvedba javnega anketnega, prometno urbanističnega natečaja za ureditev JPP v MOL in LUR.  

 

 

 

 

                                                 
2
 Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravočasno, vendar ni vložen v skladu s 146. členom 

poslovnika. Drugi odstavek 146. člena poslovnika določa, da mora predlagatelj amandmaja upoštevati pravilo o 

ravnovesju med proračunskimi prihodki in odhodki, zato morajo amandmaji za povečanje izdatkov proračuna 

obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v enaki 

višini. Predlagatelj amandmaja predlaga, da se v rebalansu proračuna v programu 18059001 – Programi športa, 

črta postavko 081048 Večnamenski nogometni stadion Stožice v višini 1.900.000€, ni pa navedel, kam naj se 

sredstva prerazporedijo. Izvršitev glede na neobstoječ ključ dodelitve sredstev na posamezen konto 

oziroma posamezen NRP je tako nemogoč in amandma posledično neizvršljiv. Iz drugega odstavka 146. 

člena poslovnika logično izhaja, da morajo biti predlogi za povečanje/zmanjšanje proračuna jasni tako, da bodo 

ob morebitnem sprejemu izvršljivi. Natančno morajo namreč obsegati in določiti predlog 

povečanja/zmanjšanja, kar pa je glede na strukturo proračuna možno le z natančnim navajanjem proračunskih 

postavk, kontov  in NRPjev. Glede na navedeno je predlagani amandma v nasprotju z drugim odstavkom 146. 

člena poslovnika. Poleg navedenega pa so sredstva v višini 1.900.000€ namenjena vračilu evropskih 

sredstev, skladno z odločbo Ministrstva za šolstvo in šport, zato bi zmanjšanje predvidenih sredstev in 

posledično neplačilo povzročilo protipravne posledice.   
3
 Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravočasno, vendar ni vložen v skladu s 146. členom 

poslovnika. Predlagatelj amandmaja predlaga, da se v rebalansu proračuna v programu 16029003 – Prostorsko 

načrtovanje pod postavko 062095 Prostorski plan uvrsti Izvedba javnega anketnega, prometno urbanističnega 

natečaja za ureditev JPP v MOL in LUR. Drugi odstavek 146. člena poslovnika določa, da mora predlagatelj 

amandmaja upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in odhodki, zato morajo amandmaji za 

povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih 

izdatkov proračuna v enaki višini, iz česar logično izhaja, da morajo biti predlogi za povečanje/zmanjšanje 

proračuna jasni tako, da bodo ob morebitnem sprejemu izvršljivi. Natančno morajo namreč obsegati in določiti 

predlog povečanja/zmanjšanja, kar pa je glede na strukturo proračuna možno le z natančnim navajanjem 

proračunskih postavk, kontov in NRPjev. Predlagatelj je v obrazložitvi amandmaja sicer navedel, da je 

predvidena vrednost izvedbe natečaja 40.000€, vendar pa ni navedel proračunskega uporabnika ter 

proračunske postavke, konta ali NRP-ja, kjer bi se sredstva v enaki višini zmanjšala. Kot je razvidno iz 

obrazložitve postavke 062095 so sredstva v višini 578.000€ predvidena za nadaljevanje nalog, vezanih na 

OPN MOL SD in OPN MOL ID, ki se bodo izvajale na podlagi strokovnih podlag, študij in 

dokumentacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL, vzdrževanja in posodobitve prostorskih 

registrov in podatkovnih zbirk ter dopolnjevanja, usklajevanja in ažuriranja digitalnih baz. Z 

amandmajem ni mogoče le spremeniti namena oz. projekta za katerega so predvidena sredstva, pač pa je 

v primeru dodajanja novih projektov potrebno predvidena sredstva povišati ter jih posledično drugje 

znižati. Glede na navedeno je predlagani amandma v nasprotju z drugim odstavkom 146. člena 

poslovnika. 
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3. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra
4
: 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko načrtovanje 

pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Izvedba javnega anketnega natečaja za nadaljni prostorski razvoj Barja.  

 

 

 

4. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra
5
: 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko načrtovanje 

pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Pobuda za izvedbo anketnega natečaja za prostorski razvoj Viča na širši lokaciji Tovil.  

 

 

 

                                                 
4
 Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravočasno, vendar ni vložen v skladu s 146. členom 

poslovnika. Predlagatelj amandmaja predlaga, da se v rebalansu proračuna v programu 16029003 – Prostorsko 

načrtovanje pod postavko 062095 Prostorski plan uvrsti Izvedba javnega anketnega natečaja za nadaljnji 

prostorski razvoj Barja. Drugi odstavek 146. člena poslovnika določa, da mora predlagatelj amandmaja 

upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in odhodki, zato morajo amandmaji za povečanje 

izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov 

proračuna v enaki višini, iz česar logično izhaja, da morajo biti predlogi za povečanje/zmanjšanje proračuna 

jasni tako, da bodo ob morebitnem sprejemu izvršljivi. Natančno morajo namreč obsegati in določiti predlog 

povečanja/zmanjšanja, kar pa je glede na strukturo proračuna možno le z natančnim navajanjem proračunskih 

postavk, kontov in NRPjev. Predlagatelj je v obrazložitvi amandmaja sicer navedel, da je predvidena 

vrednost izvedbe natečaja 40.000€, vendar pa ni navedel proračunskega uporabnika ter proračunske 

postavke, konta ali NRP-ja, kjer bi se sredstva v enaki višini zmanjšala. Kot je razvidno iz obrazložitve 

postavke 062095 so sredstva v višini 578.000€ predvidena za nadaljevanje nalog, vezanih na OPN MOL 

SD in OPN MOL ID, ki se bodo izvajale na podlagi strokovnih podlag, študij in dokumentacije za 

spremembe in dopolnitve OPN MOL, vzdrževanja in posodobitve prostorskih registrov in podatkovnih 

zbirk ter dopolnjevanja, usklajevanja in ažuriranja digitalnih baz. Z amandmajem ni mogoče le 

spremeniti namena oz. projekta za katerega so predvidena sredstva, pač pa je v primeru dodajanja novih 

projektov potrebno predvidena sredstva povišati ter jih posledično drugje znižati. Glede na navedeno je 

predlagani amandma v nasprotju z drugim odstavkom 146. člena poslovnika. 
5
 Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravočasno, vendar ni vložen v skladu s 146. členom 

poslovnika. Predlagatelj amandmaja predlaga, da se v rebalansu proračuna v programu 16029003 – Prostorsko 

načrtovanje pod postavko 062095 Prostorski plan uvrsti Pobuda za izvedbo anketnega natečaja za prostorski 

razvoj Viča na širši lokaciji Tovil. Drugi odstavek 146. člena poslovnika določa, da mora predlagatelj 

amandmaja upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in odhodki, zato morajo amandmaji za 

povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih 

izdatkov proračuna v enaki višini, iz česar logično izhaja, da morajo biti predlogi za povečanje/zmanjšanje 

proračuna jasni tako, da bodo ob morebitnem sprejemu izvršljivi. Natančno morajo namreč obsegati in določiti 

predlog povečanja/zmanjšanja, kar pa je glede na strukturo proračuna možno le z natančnim navajanjem 

proračunskih postavk, kontov in NRPjev. Predlagatelj je v obrazložitvi amandmaja sicer navedel, da je 

predvidena vrednost izvedbe natečaja 40.000€, vendar pa ni navedel proračunskega uporabnika ter 

proračunske postavke, konta ali NRP-ja, kjer bi se sredstva v enaki višini zmanjšala. Kot je razvidno iz 

obrazložitve postavke 062095 so sredstva v višini 578.000€ predvidena za nadaljevanje nalog, vezanih na 

OPN MOL SD in OPN MOL ID, ki se bodo izvajale na podlagi strokovnih podlag, študij in 

dokumentacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL, vzdrževanja in posodobitve prostorskih 

registrov in podatkovnih zbirk ter dopolnjevanja, usklajevanja in ažuriranja digitalnih baz. Z 

amandmajem ni mogoče le spremeniti namena oz. projekta za katerega so predvidena sredstva, pač pa je 

v primeru dodajanja novih projektov potrebno predvidena sredstva povišati ter jih posledično drugje 

znižati. Glede na navedeno je predlagani amandma v nasprotju z drugim odstavkom 146. člena 

poslovnika. 
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5. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra
6
: 

MOL – Južni trg 

 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko načrtovanje 

pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Pobuda za izvedbo anketnega natečaja za prostorski razvoj ureditve Južnega trga v centru 

Ljubljane.  

 

 
 

6. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra
7
: 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko načrtovanje 

pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Pobuda za izvedbo javnega anketnega natečaja za ureditve Slovenske ceste  

 

 

                                                 
6
 Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravočasno, vendar ni vložen v skladu s 146. členom 

poslovnika. Predlagatelj amandmaja predlaga, da se v rebalansu proračuna v programu 16029003 – Prostorsko 

načrtovanje pod postavko 062095 Prostorski plan uvrsti Pobuda za izvedbo anketnega natečaja za prostorski 

razvoj ureditve Južnega trga v centru Ljubljane. Drugi odstavek 146. člena poslovnika določa, da mora 

predlagatelj amandmaja upoštevati pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in odhodki, zato morajo 

amandmaji za povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za 

zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v enaki višini, iz česar logično izhaja, da morajo biti predlogi za 

povečanje/zmanjšanje proračuna jasni tako, da bodo ob morebitnem sprejemu izvršljivi. Natančno morajo 

namreč obsegati in določiti predlog povečanja/zmanjšanja, kar pa je glede na strukturo proračuna možno le z 

natančnim navajanjem proračunskih postavk, kontov in NRPjev. Predlagatelj je v obrazložitvi amandmaja 

sicer navedel, da je predvidena vrednost izvedbe natečaja 35.000€, vendar pa ni navedel proračunskega 

uporabnika ter proračunske postavke, konta ali NRP-ja, kjer bi se sredstva v enaki višini zmanjšala. Kot 

je razvidno iz obrazložitve postavke 062095 so sredstva v višini 578.000€ predvidena za nadaljevanje 

nalog, vezanih na OPN MOL SD in OPN MOL ID, ki se bodo izvajale na podlagi strokovnih podlag, 

študij in dokumentacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL, vzdrževanja in posodobitve prostorskih 

registrov in podatkovnih zbirk ter dopolnjevanja, usklajevanja in ažuriranja digitalnih baz. Z 

amandmajem ni mogoče le spremeniti namena oz. projekta za katerega so predvidena sredstva, pač pa je 

v primeru dodajanja novih projektov potrebno predvidena sredstva povišati ter jih posledično drugje 

znižati. Glede na navedeno je predlagani amandma v nasprotju z drugim odstavkom 146. člena 

poslovnika. 
7
 Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravočasno, vendar ni vložen v skladu s 146. členom 

poslovnika. Predlagatelj amandmaja predlaga, da se v rebalansu proračuna v programu 16029003 – Prostorsko 

načrtovanje pod postavko 062095 Prostorski plan uvrsti Pobuda za izvedbo javnega natečaja za ureditev 

Slovenske ceste. Drugi odstavek 146. člena poslovnika določa, da mora predlagatelj amandmaja upoštevati 

pravilo o ravnovesju med proračunskimi prihodki in odhodki, zato morajo amandmaji za povečanje izdatkov 

proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v 

enaki višini, iz česar logično izhaja, da morajo biti predlogi za povečanje/zmanjšanje proračuna jasni tako, da 

bodo ob morebitnem sprejemu izvršljivi. Natančno morajo namreč obsegati in določiti predlog 

povečanja/zmanjšanja, kar pa je glede na strukturo proračuna možno le z natančnim navajanjem proračunskih 

postavk, kontov in NRPjev. Predlagatelj v amandmaju ni navedel niti višine za katero se sredstva na 

postavki 062095 povečajo niti ni navedel od kje naj bi se predvidena sredstva prenesla. Kot je razvidno iz 

obrazložitve postavke 062095 so sredstva v višini 578.000€ predvidena za nadaljevanje nalog, vezanih na 

OPN MOL SD in OPN MOL ID, ki se bodo izvajale na podlagi strokovnih podlag, študij in 

dokumentacije za spremembe in dopolnitve OPN MOL, vzdrževanja in posodobitve prostorskih 

registrov in podatkovnih zbirk ter dopolnjevanja, usklajevanja in ažuriranja digitalnih baz. Z 

amandmajem ni mogoče le spremeniti namena oz. projekta za katerega so predvidena sredstva, pač pa je 

v primeru dodajanja novih projektov potrebno predvidena sredstva povišati ter jih posledično drugje 

znižati. Glede na navedeno je predlagani amandma v nasprotju z drugim odstavkom 146. člena 

poslovnika. 
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7. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra
8
: 

Izločitev projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska 

 

Predlagamo, da se iz predloga odloka rebalansa proračuna MOL za leto 2012 v postavki 16029003,  

izloči postavk 062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska 

 

 

Na glasovanje je bil dan naslednji PREDLOG SKLEPA: 

 

Statutarno pravna komisija meni, da so amandmaji navedeni pod točko II. v nasprotju z drugim 

odstavkom 146. člena poslovnika. Statutarno pravna komisija predlaga, da mestni svet o njih ne 

razpravlja in ne glasuje. 

 

PRISOTNI: 4 

ZA: 3 

PROTI: 0 

 

Predlagani sklep je bil sprejet. 

 

 

Komisija pri drugih točkah dnevnega reda 13. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana ni imela 

pripomb pravne narave, zato je zaključila drugo točko dnevnega reda in prešla na tretjo točko: 

Razno, pri kateri ni bilo razprave. 

 

Seja je bila končana ob 14.30 uri. 

 

 

Pripravila: 

Natalija Pogorevc 

tajnica Komisije 

 

Maša Kociper 

predsednica Komisije 

 

                                                 
8
 Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravočasno, vendar ni vložen v skladu s 146. členom 

poslovnika. Predlagatelj amandmaja predlaga, da se v rebalansu proračuna v programu 16029003 – Prostorsko 

načrtovanje črta postavka 062067 Partnerstvo Šmartinska, za izvedbo katerega je predvidenih 48.000 €, ni pa 

navedel, kam naj se sredstva prerazporedijo. Izvršitev glede na neobstoječ ključ dodelitve sredstev na 

posamezen konto oziroma posamezen NRP je tako nemogoč in amandma posledično neizvršljiv. Drugi 

odstavek 146. člena poslovnika določa, da mora predlagatelj amandmaja upoštevati pravilo o ravnovesju med 

proračunskimi prihodki in odhodki, zato morajo amandmaji za povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge 

za povečanje prejemkov proračuna ali za zmanjšanje drugih izdatkov proračuna v enaki višini, iz česar logično 

izhaja, da morajo biti predlogi za povečanje/zmanjšanje proračuna jasni tako, da bodo ob morebitnem sprejemu 

izvršljivi. Natančno morajo namreč obsegati in določiti predlog povečanja/zmanjšanja, kar pa je glede na 

strukturo proračuna možno le z natančnim navajanjem proračunskih postavk, kontov in NRPjev.  Glede na 

navedeno je predlagani amandma v nasprotju z drugim odstavkom 146. člena poslovnika. 

 


