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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

 

 

V skladu s 97. in 98. členom Poslovnika MS MOL v imenu Svetniškega kluba SMC zastavljam 

županu in mestni upravi MOL naslednjo ustno svetniško pobudo, na katerega v SK SMC 

pričakujemo ustni odgovor na seji MS MOL. Vprašanje, ki ga naslavljamo županu ter mestni upravi 

MOL, se nanaša na pobudo svetniške skupine SMC za ustanovitev nove stalne komisije v 

MOL. 

 

V imenu Svetniškega kluba SMC tako predlagam, da se v okviru Mestnega sveta MOL 

ustanovi nova stalna Komisija za narodnostne skupnosti v MOL. 

 

Na državni ravni obstaja Svet Vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov 

nekdanje SFRJ, ki rešuje odprta vprašanja pri uresničevanju interesov narodnostnih 

skupnosti. Svet Vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ 

je nastal kot izraz politične volje za uresničitev strukturiranega dialoga z narodnostnimi 

skupnostmi, ki je bila izražena z Deklaracijo Republike Slovenije o položaju narodnih 

skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji (DePNNS), sprejeto v 

Državnem zboru RS leta 2011. Svet Vlade za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov 

narodov nekdanje SFRJ je sicer kasneje za časa vlade Janeza Janše bil žal razpuščen, vendar 

potem naknadno spet imenovan. 

 

V SK SMC menimo, da je pomembno uresničevati strukturiran dialog s predstavniki 

nacionalnih skupnosti tudi v okviru lokalnih samoupravnih skupnosti. Lep zgled glede tega 

je Gradska skupština Zagreb, kjer podobno posvetovalno telo tj. Odbor za nacionalne 

manjine že vrsto let uspešno deluje. 

 

Naloge Komisije za narodnostne skupnosti v MOL bi morale biti: 

- Obravnava vprašanj v zvezi z uresničevanjem pravic narodnostnih skupnosti v MOL 

- Obravnava in predlaganje ukrepov za izboljšanje položaja narodnostnih skupnosti v 

MOL. 

- Obravnava predlogov predpisov in drugih upravnih aktov s katerimi se urejajo vprašanja, 

ki so pomembna za narodnostne skupnosti v MOL in ki jih lahko predlagajo predstavniki 

narodnostnih skupnosti v MOL. 

- Posredovanje stališč in mnenj Mestnemu svetu MOL v zvezi s problematiko 

narodnostnih skupnosti. 

 



 

 

Predlagamo, da se ustanovi delovna skupina za ustanovitev nove stalne Komisije, ki bo 

pripravila vse potrebno za ustanovitev omenjene komisije in podala formalen predlog 

Statutarno pravni komisiji Mestnega sveta MOL in predlagala spremembe Odloka o stalnih 

komisijah in odborih Mestnega sveta MOL (Uradni list RS, 8/03, 138/06 in 105/15). 

 

V upanju, da boste pobudo obravnavali z naklonjenostjo, vas lepo pozdravljam, 
 

 

Lep pozdrav.  

 

 Dr. Dragan Matić 

Mestni svetnik SK SMC  

 

 


