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Povzetek
Učinkovit sistem delovanja občinske uprave je eden izmed pokazateljev pravne
države. Žal se je v preteklosti v Sloveniji izoblikovalo mnenje, da občinski svetniki
oziroma predstavniki mestnega sveta za svoje prebivalstvo ne naredijo ničesar
koristnega, ampak samo sprejemajo statut, poslovnik, proračun MOL, zaključni račun
proračuna MOL, odloke, odredbe, pravilnike, navodila in druge splošne akte, ki jih
določa zakon ali drug predpis, na probleme občanov pa se ne odzivajo, oziroma
prepočasi.
Zakon o lokalni samoupravi je od osamosvojitve Republike Slovenije doživel številne
spremembe, prav tako tudi pogoji za ustanovitev občine oziroma mestne občine.
Kako so z Zakonom o lokalni samoupravi opredeljeni organi občine in seveda organi
mestne občine, je navedeno v tej nalogi.
Namen pričujočega diplomskega dela je prikazati problematiko reševanja problemov
v mestni četrti in ugotoviti ali člani dovolj storijo za reševanje obstoječih problemov,
oziroma ali dovolj sodelujejo z mestno upravo, prisluhnejo problemom prebivalstva,
kako prebivalci sodelujejo z mestno četrtjo in mestno občino, kako je zakonsko
urejeno delovanje mestne občine in mestne četrti. Prav tako predstavljam mestne
četrti v mestni občini Ljubljana, njihov sedež, opredelim skupne naloge mestnih četrti
in posamezne naloge, mnenja in predloge sosvetov četrtnih skupnosti ter primerjam
Četrtno skupnost Vič in Četrto skupnost Moste z analizo primerjav sej v letu 2007 in
2008. V diplomskem delu omenjam tudi zadnje volitve za župana, volitve v mestni
svet in volitve v četrtni svet, predčasne lokalne volitve, financiranje občine,
financiranje, če se dvoje ali več sosednjih občin združi v novo občino, financiranje
četrtne skupnosti, naloge Mestne občine Ljubljana, prenesene naloge v Mestni občini
Ljubljana, predstavim organe občine, neposredne oblike sodelovanja občanov pri
odločanju v Mestni občini Ljubljana, kot so zbori občanov, referendum in ljudska
iniciativa.
Ključne besede: mestna občina, občina, četrtna skupnost, mestni svet, župan, zbor
občanov, referendum, ljudska iniciativa.
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Summary
It is beyond doubt that an efficient system of operation of municipal administration is
one of the indicators of the rule of law. Regrettably, in the past the opinion was fomed
in Slovenia that municipal councillors, i.e. representativies of fhe City Council, do
nothing of very little for the inhabitants of their city, apart from adopting articles of
association, rules of procedure, budged and annual financial statement of the
Municipality of Ljubljana, decrees, orders, rules, instrucions and other byelaws
stipulated by law or any other regulation, while they fail to respondet to the premlems
of citizens.
Since the Republic of Slovenia gained independence, the Local Self-Govermment
Act has undergone quite a fev amendments, e.g. regarding the conditions for
establishemnt of a community or municipality, how to found special communities and
why, as well as how the Local Self-Management Act defines the bodies of a
community and, naturally, the dodies of a municipality.
The purporse of my diploma thesis is to illustrate the method of solving issues in a
city districk, to establish whether the district authorities suffciently contribute toward
that aim, whether they adequately cooperate with the municipal administration and
show interest in problems of the inhiabitants, how the inhabitans cooperate with the
city district and municipalitiy authorities, and what the statutory regulation of the
municipality and the city district is like. In addition, I have presented the city districts
in the Municipality of Ljubljana, their registred addresses, their common and
individual duties, opinions and suggestions of district councils and a comparison
between the Vič and Moste district authorities as well as a comparative analysis of
the relevants sessions in 2007 and 2008. In my diploma thesis, I likewise mentioned
elections of a mayor, elections of a city council and elections of a district council as
well as premature local elections, funding of the municipality, foundin in the event
that two or more neighbouring municipalities should merge in a new one, founding of
city districts, duties of the Municipality of Ljubljana, such as a citizen's meeting, a
referendum and a people's initiative.
Keywords: municipalitiy, communitiy, city district, city council, mayor, citizens'
meeting, referendum, people's initiative.
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1.1

UVOD

IZHODIŠČE DIPLOMSKEGA DELA

V diplomski nalogi predstavljam Mestno občino Ljubljana kot glavno mesto Republike
Slovenije in njene četrtne skupnosti. V Republiki Sloveniji imamo dvesto deset občin.
Prav tako imamo enajst mestnih občin in Mestna občina Ljubljana je le ena izmed
njih. Sama sem v okviru mestne občine zelo aktivna, saj sodelujem v četrtnem svetu
Četrtne skupnosti Vič.
Organizacija občine temelji na Zakonu o lokalni samoupravi, Zakonu o lokalnih
volitvah in Zakonu o javnih financah. Mestna občina Ljubljana uporablja za svoje
delovanje Statut Mestne občine, ki je bil leta 2007 delno spremenjen, Poslovnik
mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, Odlok o določitvi števila članov svetov
četrtnih skupnosti in volilnih enot za volitve v svete četrtnih skupnosti Metne občine
Ljubljana in Odlok o nalogah četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana. Mestna
občina Ljubljana mora navedene predpise spoštovati.
Mestna občina Ljubljana skrbi za izboljšanje kakovosti ţivljenja meščanov v Ljubljani,
za razvoj turizma, itd. Svet četrtne skupnosti lahko posreduje mestnemu svetu svoje
mnenje k točki dnevnega reda seje mestnega sveta, ki se nanaša na četrtno
skupnost. Svet četrtne skupnosti pošlje mnenje najmanj 12 dni pred sejo mestnega
sveta. Do mnenja sveta četrtne skupnosti se lahko opredeli ţupan, predlagatelj
gradiva in pristojno delovno telo. Svet četrtne skupnosti lahko predlaga mestnemu
svetu v sprejem odločitev, ki se nanaša na četrtno skupnost. Predlog odločitve svet
četrtne skupnosti posreduje v obliki predloga sklepa, ki mora biti čim bolj natančno
obrazloţen. Če za sprejem odločitve o predlogu sklepa sveta četrtne skupnosti ni
pristojen ţupan ali mestna uprava, ţupan predlog sklepa skupaj s svojim stališčem,
mnenjem ali predlogom uvrsti na dnevni red seje mestnega sveta.
1.2

NAMEN IN CILJI

Namen diplomskega dela je prikazati različne probleme mestnih četrti in strategijo
reševanja nekaterih teţav. Predvsem me zanima sama kakovost ţivljenja v mestni
četrti, kateri so tisti največji problemi, ali jih je moţno rešiti ter kako mestne četrti
sodelujejo z upravo mestne občine.
1.3

METODE DELA

Pri obdelavi diplomskega dela sem uporabila analitično in komparativno (primerjalna)
metodo.
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1.4

STRUKTURA DIPLOMSKEGA DELA

V diplomskem delu na kratko prikazujem zgodovinski razvoj nastanka Ljubljane,
razvoj današnjega mesta in spremembo statusa glavnega mesta z uvedbo lokalne
samouprave v Republiki Sloveniji. Na kratko predstavljam tudi pojem same občine in
občine s posebnim statusom. Prav tako se osredotočam na pojem mestne občine in
kakšni so pogoji za njeno ustanovitev ter predstavim poloţaj glavnega mesta kot
mestne občine. Zanimiva je tudi organizacijska struktura občine, mestnega sveta,
predstavim njegove naloge, kako potekajo volitve v mestni svet, kakšno funkcijo
imajo člani mestnega sveta, ţupan, podţupan. Prestaviti ţelim tudi nekatere
neposredne oblike sodelovanja občanov pri odločanju Mestne občine Ljubljana.
V osrednjem delu pričujočega diplomskega dela opredeljujem pojem četrtne
skupnosti, kako delujejo, koliko jih vključuje mestna občina Ljubljana, kako nastane
četrtna skupnost, ali se jo lahko ukine oziroma spremeni. Prav tako predstavljam
volitve in mandat članov v četrtne skupnosti. Zanimajo me naloge četrtnih skupnosti,
njihove skupne in posamezne naloge.
V zadnjih poglavjih diplomskega dela primerjam delo Četrtne skupnosti Vič in Četrtne
skupnosti Moste, primerjavo pa podkrepim s tabelami in grafi.
Končno poglavje diplomskega dela predstavlja strnjen povzetek najpomembnejših
ugotovitev, moje mnenje o navedeni problematiki ter seznam uporabljene literature
oziroma virov, ki mu prilagam seznam tabel oziroma slik.

2

2

LEGENDA O NASTANKU LJUBLJANE

Ljubljano naj bi, po eni izmed legend, ustanovil mitološki grški junak Jazon, ki je
kralju Aitesu ukradel zlato runo, nato pa s tovariši Argonavti na ladji Argo pobegnil
prek Črnega morja po reki Donavi in Savi vse do Ljubljanice. Tam so Argonavti
razstavili ladjo, jo prenesli do Jadranskega morja, kjer so jo spet sestavili in se vrnili
v Grčijo. Na poti proti morju, ob izviru reke Ljubljanice, so se ustavili ob velikem
jezeru na barju, kjer je ţivela pošast. Jazon se je spoprijel z njo, jo premagal in ubil.
Ta pošast naj bi bila ljubljanski zmaj, ki danes domuje vrh grajskega stolpa in v
ljubljanskem mestnem grbu (Mestna občina Ljubljana).

2.1

O LJUBLJANI DANES

Prebivalci, pa tudi številni obiskovalci, menijo, da je Ljubljana, ki šteje okrog 276.000
prebivalcev, mesto po meri človeka. Kljub temu, da se uvršča med srednje velika
evropska mesta, ohranja prijaznost manjšega kraja, hkrati pa premore vse, kar imajo
velike prestolnice. Ljubljana je mesto kulture, dom številnih gledališč, muzejev in
galerij, ponaša pa se tudi z eno najstarejših filharmonij na svetu. V slovenski
prestolnici se vsako leto zvrsti več kot 10.000 kulturnih prireditev.
Prvi vtis, ki ga obiskovalec običajno dobi o Ljubljani je, da je to izredno mlado mesto,
saj mu poseben utrip daje več kot 50.000 visokošolskih študentov. V Ljubljano
danes zahajajo znanstveniki zaradi njene univerze ter inštitutov z mednarodnim
slovesom, svetovno znani umetniki zaradi ţivahnega ustvarjalnega duha,
gospodarstveniki zaradi številnih poslovnih srečanj in sejmov ter mednarodni
strokovnjaki zaradi kongresov. Zaradi svoje geografske lege pa je prestolnica tudi
odlično izhodišče za odkrivanje izredno raznolikih obrazov in lepote Slovenije
(Mestna občina Ljubljana).
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USTAVNI TEMELJI LOKALNE SAMOUPRAVE

Republika Slovenija je 23. decembra 1991 sprejela novo ustavo.
Za vse sodobne ustave je značilno, da vsebujejo normativni del, poleg njega običajno
tudi preambulo, nekatere pa tudi posebne dodatke in ustavne amandmaje (Kocjančič
et al., 1998, str. 88).
Ustavni členi, ki urejujejo lokalno samoupravo so med splošnimi določbami ustave
najdemo 9. člen odločbe, da je Sloveniji zagotovljena lokalna samouprava in 10. člen
določbe, ki govori, da je Ljubljana glavno mesto Slovenije.
Drugo poglavje Ustave Republike Slovenije govori o temeljnih pravicah in
svoboščinah in so pomembne naslednje ustavne določbe:
25. člen določbe, ki govori o pravicah drţavljanov do pritoţbe proti odločbam
organom lokalnih skupnosti,
26. člen določbe je pravica do povračila škode, ki jo s protipravnim ravnanjem
povzroči organ lokalne skupnosti,
42. člen določbe je pravica do mirnega zbiranja in zdruţevanja,
43. člen je določba o volilni pravici, ki velja za lokalne volitve,
44. člen določbe, ki je v skladu z zakonom neposredno ali posredno izvoljenih
predstavnikih ima vsak drţavljan pravico sodelovanja pri opravljanju javnih zadev,
45. člen določbe govori, da ima vsak drţavljan pravico do peticije in drugih pobud
splošnega pomena,
64. člen določbe obveznostih lokalnih skupnosti za uresničevanje pravic
italijanske oziroma madţarske narodne skupnosti in soglasju predstavnikov
skupnosti k aktom lokalnih skupnosti, ki zadevajo uresničevanje pravic in poloţaja
teh skupnosti.
V tretjem poglavju Ustave Republike Slovenije so opredeljena gospodarska in
socialna razmerja z naslednjimi ustavnimi določbami, kot so 71. člen določbe
najdemo o skrbi drţave za gospodarski, kulturni in socialni napredek prebivalcev na
gorskih in hribovitih območij, 72. člen določbe o varovanju zdravega ţivljenjskega
okolja, 73. člen določbe o naravni in kulturni dediščini, ki se nanaša tudi na lokalno
skupnost.
Četrto poglavje Ustave Republike Slovenije opredeljuje drţavno ureditev in utrjuje
pomembne naslednje ustavne določbe, kot sta v 96. člen določbe najdemo tudi o
zastopstvu predstavnikov lokalnih interesov v drţavnem svetu in 121. člen določbe
govori o tem, da lahko zakon pooblasti samoupravne skupnosti za opravljanje
nekaterih funkcij drţavne uprave.
Peto poglavje Ustave Republike Slovenije predstavlja samoupravo in zajema
naslednje določbe, kot so138. člen ustave, ki se imenuje Uresničevanje lokalne
samouprave, 139. člen ustave, ki se imenuje Občina, 140. člen ustave, ki se imenuje
Delovno področje samoupravnih lokalnih skupnosti, ki je bil spremenjen v drugem
odstavku, 141. člen ustave, ki se imenuje Mestna občina, 142. člen ustave, ki se
imenuje Dohodki občine, 143. člen ustave, ki se imenuje Širše lokalne skupnosti, je
bil julija 2006 spremenjen, 144. člen ustave, ki se imenuje Nadzor drţavnih organov,
kjer organi nadzorujejo zakonitost dela organov lokalnih skupnosti, 145. člen ustave,
ki se imenuje Samouprava na področju druţbenih dejavnosti.
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V šestem poglavju o javnih financah pa najdemo naslednje določbe:
146. členu odločbe o financiranju lokalnih skupnosti,
147. člen določbe o tem, da lokalne skupnosti lahko predpisujejo davke in druge
dajatve,
148. člen določbe o proračunih lokalnih skupnosti.
Sedmo poglavje Ustave Republike Slovenije opredeljuje ustavnost in zakonitost, 153.
člen določbe, da morajo akti in dejanja lokalnih skupnosti temeljiti na zakonu ali na
zakonitem predpisu, 154. člen določbe o tem, da morajo biti predpisi lokalne
skupnosti objavljen v njenem uradnem glasilu, 157. člen določbe o upravnem sporu
zoper posamične akte organov lokalnih skupnosti, 159. člen določbe o razmerju
varuha človekovih pravic in temeljnih svoboščin tudi do organov lokalne samouprave,
V osmem poglavju so Ustavnem sodišču namenjen naslednji 160., da ustavno
sodišče odloča o skladnosti predpisov lokalnih skupnosti z ustavo in zakoni in o
sporih glede pristojnosti med drţavo in lokalnimi skupnostmi in med samimi lokalnimi
skupnostmi.
V 166. členu najdemo določbo o nezdruţljivosti funkcije sodnika s funkcijami v
organih lokalne samouprave itd. (URS).
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ZAKONSKA UREDITEV LOKALNE SAMOUPRAVE

Lokalna samouprava v Republiki Sloveniji je urejena s pravnimi pravili, ki so
vsebovana v vrsti pravnih predpisov. Pravni viri urejanja področja lokalne
samouprave in njenega delovanja so:
Ustava Republike Slovenije,
Evropska listina lokalne samouprave,
Zakon o lokalni samoupravi,
Zakon o financiranju občin,
Zakon o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij,
Zakon o postopku za ustanovitev občin ter za določitev njihovih območij,
Zakon o lokalnih volitvah,
Zakon o prevzemu drţavnih funkcij, ki so jih do 31.12.1994 opravljali organi
občin,
področna zakonodaja,
Zakon o upravi v povezavi z zakonom o organizaciji in delovnem področju
ministrstev,
statuti občin, poslovniki občinskih svetov in odloki o organizaciji in delovnem
področju občinskih uprav, materialni predpisi občin – odloki, odredbe,
pravilniki in navodila (Brezovšek in Haček, 2005, str. 180).
4.1

USTANOVITEV OBČIN

4.1.1 Pogoji za ustanovitev občine
Naselje ali več naselij obsega območje naselij, povezujejo jih skupne potrebe in
interesi prebivalcev. Z zakonom se lahko ustanovi nova občina oziroma se območje
občine lahko spremeni. Prej mora biti opravljen referendum, s katerim se ugotovi
volja prebivalcev. Z zakonom, s katerim se ustanovi občina, se določi njeno območje,
ime in sedeţ, število članov prvega občinskega sveta in druge zadeve, pomembne
za konstituiranje občine (ZLS, 12. člen).
Z zakonom mora biti občina sposobna zadovoljevati interese in potrebe svojih
prebivalcev in izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. Občina je sposobna na
svojem območju zadovoljevati potrebe in izpolnjevati naloge, če so zagotovljeni
naslednji pogoji, kot so popolna osnovna šola, primarno zdravstveno varstvo
občanov (zdravstveni dom ali zdravstvena postaja), komunalna opremljenost (oskrba
s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, oskrba z električno energijo),
poštne storitve, knjiţnica (splošna ali šolska) ter prostori za upravno dejavnost
lokalnih skupnosti (ZLS, 13. člen).
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4.1.2 Pogoji za ustanovitev mestne občine
Ustava Republike Slovenije v 141. členu namreč določa, da lahko mesto pridobi
status mestne občine po postopku in pod pogoji, ki jih določa zakon. Mestna občina
opravlja svoje tudi z zakonom določene naloge iz drţavne pristojnosti, ki se nanašajo
na razvoj mest (Kaučič in Grad, 2007 , str. 337).
Mestne občine so poseben tip občine in imajo večje pristojnosti kot navadne občine.
Občina lahko dobi status mestne občine z zakonom, in sicer ob pogojih, ki so
določeni v 16. in 16. a členu Zakona o lokalni samoupravi:
če gre za gosto in strnjeno naselje ali več naselij, povezanih v enoten prostorski
organizem – skupaj z mestno okolico, ki jo povezuje dnevna migracija
prebivalstva;
če ima najmanj 20.000 prebivalcev in najmanj 15.000 delovnih mest, od tega
najmanj polovico v tercialnih in v kvartalnih dejavnostih, in je geografsko,
gospodarsko in kulturno središče svojega gravitacijskega območja;
če izpolnjuje – poleg pogojev, ki so po 13. členu zakona predpisani za ustanovitev
(navadne) občine, še dodatne pogoje (poklicne in srednje šole ter oddelke visokih
šol in fakultet, bolnišnico, omreţje javnih sluţb, telekomunikacijska središča,
univerzitetne in specialne knjiţnice, specializirane INDOK centre, gledališča,
muzeje, arhive, lokalne RTV postaje in tisk, športno-rekreacijske prostore in
objekte, znanstveno-raziskovalno dejavnost) (Šmidovnik, 1995, str. 184 – 185).
V Sloveniji imamo 11 mestnih občin in sicer: Ljubljana, Kranj, Maribor, Celje, Koper,
Murska Sobota, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj, Slovenj Gradec, Velenje
(Wikipedia, spletna enciklopedija).
4.1.3 Občine s posebnim statusom
Zakon o lokalni samoupravi (ZLS) predvideva tudi občine s posebnim statusom.
Drţava zagotavlja posebna sredstva za razvoj občin s posebnim statusom. Gre
predvsem za občine v obmejnem pasu, za katerih nadaljnji obstoj ima drţava
poseben interes. Posebni status bo tem občinam podelil drţavni zbor po merilih, ki
jih določa Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Vlaj, 2006, str.
149).
4.1.4 Mesto
Mesto pojmujemo kot večje urbano naselje, ki se razlikuje po velikosti, ekonomski
strukturi, prebivalstveni gostoti, naseljenosti in zgodovinskemu razvoju razlikuje od
drugih naselij. Mesto ima več kot 3.000 prebivalcev. Z določitvijo vlade dobi naselje
status mesta (ZLS,15. a člen).
Mesto je nedeljiv urbani, gospodarski in druţbeni prostor, ki vključuje vse za rast in
razvoj mesta vitalne naloge in temu prilagojen obseg površin za poselitev, delovna
mesta, zelenje, rekreacijo in za infrastrukturne sisteme. Mesto naj bi zagotavljalo
meščanom temeljne ţivljenjske razmere ter naloge, kot so bivanjsko okolje z
neposredno oskrbo, proizvodna območja vseh vrst, prometna, komunalna in
informacijska infrastruktura, povezana v mestne sisteme, visoka stopnja
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zadovoljevanja kulturnih in druţbenih potreb, visoka stopnja zadovoljevanja športnih
potreb. Pri glavnem mestu pa gre še za drţavno upravo, drţavne kulturne institucije
in tuja predstavništva (Vlaj, 2006, str. 149).
4.1.5 Sprememba območja občine
Drţavni zbor sklepa o predlogu, ki ga vloţijo z ustavo določeni predlagatelji zakona
ali občinski svet, in pelje postopek za spremembo območja občine oziroma za
ustanovitev nove občine. Za spremembo območja oziroma za ustanovitev nove
občine mora drţavni zbor postopek končati najkasneje tri mesece pred rokom, ki je
določen z zakonom in ki ureja lokalne volitve, določen kot prvi rok za razpis rednih
volitev v občinske svete. Za začetek postopka morajo v predlogu biti navedeni
razlogi, ki utemeljujejo spremembo območja občine oziroma ustanovitev nove
občine. V predlogu morajo biti navedeni podatki, iz katerih je razvidno, da območje,
na katerem naj bi se ustanovila nova občina, izpolnjuje pogoje za občino ter podatki,
iz katerih je razvidno, da občina, katere območje se spreminja, še izpolnjuje pogoje
za občino. Če predloga ni vloţil občinski svet, mu drţavni zbor pošlje predlog, da
poda svoje mnenje. Predlog in mnenje pošlje drţavni zbor vladi, ki poda svoje
mnenje in predlog (ZLS, 14. člen).
Za spremembo območja občine oziroma za ustanovitev nove občine skupaj z mnenji
in predlogom vlade obravnava drţavni zbor, če oceni, da so izpolnjeni pogoji za
ustanovitev občine oziroma spremembo njenega območja. Razpiše se referendum, s
katerim se ugotovi volja prebivalcev. Ob obravnavi posameznega predloga drţavni
zbor oceni ustreznost predloga. Če ugotovi, da za ustanovitev oziroma spremembo
njenega območja niso izpolnjeni pogoji, poda sklep, ki ga pošlje predlagatelju. V
osmih dneh od prejema sklepa lahko predlagatelj sproţi upravni spor za preizkus
zakonitosti odločitve drţavnega zbora. O zadevi v 30 dneh odloči sodišče (ZLS, 14. a
člen).
Za ustanovitev nove občine oziroma spremembo območja se določi referendumsko
območje oziroma več referendumskih območij. Z odlokom se razpiše referendum,
besedilo vprašanja na posameznem območju, dan razpisa referenduma in
glasovanja. Na referendumu ima pravico glasovati vsak, ki ima na referendumskem
območju volilno pravico za volitve v občinski svet. V skladu z zakonom se opravi
referendum, ki ureja ljudsko iniciativo in referendum, kolikor ni s tem zakonom
drugače določeno. Republiška volilna komisija in volilni odbori vodijo postopek za
izvedbo referenduma. Občinska volilna komisija lahko za izvedbo referenduma dobi
pooblastilo od republiške komisije. Smiselno se uporabljajo določbe zakona, ki ureja
lokalne volitve, glede glasovanja in dela volilnih organov (ZLS, 14. b člen).
Nova občina lahko nastane, če se dvoje ali več sosednjih občin zdruţi, če se v vsaki
občini na referendumu izreče večina volivcev, ki so glasovali. Občino lahko
razdelimo na dve ali več občin, če območje vsake od predvidenih občin izpolnjuje
zakonske določbe in se za to na referendumu na območju občine vsake od
predvidenih novih občini izreče večina volivcev, ki so glasovali.
Naselje ali več sosednjih naselij, ki so del občine, se lahko izloči iz občine in
ustanovi kot nova občina, če se v tem delu občine za to odloči na referendumu
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večina volivcev, ki so glasovali. Za novo občino morata oba tako nastala dela občine
izpolnjevati pogoje. Iz občine se lahko izloči del občine in se priključi k sosednji
občini. V tem delu občine, ki se izloča iz občine in v občini, kateri se ta del občine
ţeli priključiti, se odloči večina volivcev, ki so glasovali na referendumu in če
preostali del občine tudi izpolnjuje pogoje za novo občino (ZLS, 15. člen).
Slika 1: Občine v Republiki Sloveniji

Vir: Sluţba Vlade RS za lokalno samoupravo in regionalno politiko, 8.2.2009
4.2

ORGANI OBČIN

Organi občine so: občinski svet, ţupan in nadzorni odbor.
Na zahtevo poslanca so organi občine dolţni dati pojasnila, ki so poslancu potrebna
v zvezi z delom v volilni enoti (ZLS, 28. in 29. člen).

4.2.1 Mestni svet
Mestni svet šteje 45 članov. Najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic
in dolţnosti Mestne občine Ljubljana (MOL) je mestni svet. Volilne enote ureja v
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skladu z zakonom poseben odlok. V Mestni občini Ljubljani imamo 45 mestnih
svetnikov. (Statut MOL, 26. člen).
Pristojnosti mestnega sveta so:
- sprejema prostorske plane, prostorske izvedbene akte in druge plane razvoja
MOL,
- na predlog ţupana sprejema proračun in zaključni račun proračuna MOL,
- na predlog ţupana določa organizacijo in delovno področje mestne uprave,
- daje soglasje k prenosu nalog iz drţavne pristojnosti na MOL,
- sprejema statut, odloke in druge akte MOL,
- potrjuje mandate in ugotavlja predčasno prenehanje mandatov funkcionarjev,
- imenuje in razrešuje predsednike in člane komisij in odborov mestnega sveta,
predsednika in člane nadzornega odbora ter predsednika in člane volilne
komisije,
- predpisuje način upravljanja in gospodarjenja s premoţenjem MOL,
- na predlog ţupana odloča o poklicnem opravljanju funkcije podţupana,
- nadzoruje delo ţupana, podţupana in mestne uprave glede izvrševanja
odločitev mestnega sveta,
- izvaja ustanoviteljske pravice do zavodov, podjetij, skladov in drugih
organizacij, če ni glede izvrševanja določenih ustanoviteljskih pravic z
zakonom, s Statutom MOL, ustanovitvenim ali drugim aktom mestnega sveta
drugače določeno,
- imenuje in razrešuje predstavnike MOL v sosvetu načelnika upravne enote,
- imenuje in razrešuje člane sveta za varstvo uporabnikov javnih dobrin,
- odloča o drugih zadevah, ki jih določa zakon, Statut MOL ali drug predpis, ter
o zadevah, za katere ni pooblaščen drug organ,
- sprejema letni načrt prodaje finančnega premoţenja in letni načrt pridobivanja
in razpolaganja z nepremičnim premoţenjem MOL, lahko pa določi, da letni
načrt pridobivanja in razpolaganja z nepremičnim premoţenjem MOL pod
določeno vrednostjo sprejme ţupan,
- odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoţenjem nad
2.000.000,00 evrov, določa o dolgoročnem zadolţevanju MOL za investicije,
- daje soglasja k zadolţevanju javnih zavodov, javnih skladov din javnih
zavodov, katerih ustanovitev je MOL, razen če je z aktom o ustanovitvi
skupnega organa določeno drugače,
- daje poroštva za izpolnitev obveznosti javnih podjetij, javnih zavodov in javnih
skladov, katerih ustanovitelj je MOL.
Mestni svet se sestaja na rednih, izrednih in slavnostnih sejah. Mestni svet ima svoj
poslovnik, s katerim podrobneje ureja način dela, postopek odločanja in razmerja do
drugih organov MOL (Statut MOL, 27. člen).
Člane občinskih svetov volijo volilni upravičenci po večinskem načelu (večinske
volitve) ali po proporcionalnem načelu (proporcionalne volitve). Če šteje občinski
svet manj kot 12 članov, člane občinskega sveta volijo po večinskem načelu. Če
šteje občinski svet 12 ali več članov, člane občinskega sveta volijo po
proporcionalnem načelu (Cijan et al., 2006, str. 325).
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4.2.2 Volitve v mestni svet
Mandatna doba članov občinskega sveta pričenja z delom po preteku mandatne
dobe prejšnjih članov sveta. Ti se volijo za dobo štirih let. Mandat traja do prve seje
novo izvoljenega sveta.
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah,
če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah;
mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na predčasnih volitvah,
če je bila občina ustanovljena po opravljenih rednih volitvah;
mandatna doba članov občinskega sveta, ki so izvoljeni na volitvah, ki so bile iz
kakršnega drugega razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v
občinske svete (ZLS, 41. člen).
4.2.3 Število članov mestnega sveta
Število članov občinskega sveta določa statut občine, zaradi uvedbe novega sistema
lokalne samouprave pa je kriterije oziroma število članov prvih občinskih svetov
določil zakon ob upoštevanju števila prebivalcev v občini in sicer:
7 do 11 članov v občini z do 3.000 prebivalcev,
12 do 15 članov v občini z do 5.000 prebivalcev,
16 do 19 članov v občini z do 10.000 prebivalcev,
20 do 23 članov v občini z do 25.000 prebivalcev,
24 do 27 članov v občini z do 20.000 prebivalcev,
28 do 31 članov v občini z do 30.000 prebivalcev,
32 do 35 članov v občini s preko 30.000 prebivalcev,
36 do 45 članov v občini s preko 100.000 prebivalcev.
V narodnostno mešanih občinah imata narodni skupnosti v občinskih svetih desetino
skupnega števila članov občinskega sveta oziroma najmanj enega (Grafenauer,
2000, str. 373).
Mestna občina Ljubljana ima 45 članov mestnega sveta.
4.2.4 Delovna telesa mestnega sveta
V skladu s Statutom MOL in Poslovnikom mestnega sveta lahko mestni svet
ustanovi komisije in odbore, ki v okviru svojega delovnega področja obravnavajo
zadeve iz pristojnosti mestnega sveta in dajejo Mestnemu svetu mnenja in predloge.
Komisije in odbori mestnega sveta lahko predlagajo Mestnemu svetu v sprejem
odloke in druge akte iz njegove pristojnosti, razen proračuna in zaključenega
proračuna ter drugih aktov, za katere je v ZLS ali s statutom MOL določeno, da jih
sprejme mestni svet na predlog ţupana.
Mestni svet izmed svojih članov imenuje člane komisij in odborov, lahko pa tudi
izmed drugih članov, vendar največ polovico članov. Delo delovnega telesa
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mestnega sveta vodi član mestnega sveta kot predsednik. Članstvo v komisiji ali
odboru ni zdruţljivo s članstvom v nadzornem odboru MOL ali z delom v mestni
upravi (Statut MOL, 30. člen).
Stalne komisije mestnega sveta sestavljajo:
- komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja,
- statutarno – pravno komisija,
- komisija za priznanja,
- komisija za mednarodne odnose in
- komisija za pobude občanov.
Druge začasne in stalne komisije pa lahko po potrebi ustanovi mestni svet s
sklepom o imenovanju. Število članov in sestav stalnih komisij ter njihovo delovno
področje določi mestni svet z odlokom (Statut MOL, 31. člen).
Stalni odbori mestnega sveta so vezani na organizacijo mestne uprave in pokrivajo
delovna področja organov mestne uprave. Število članov in sestav stalnih odborov
ter njihovo delovno področje določi mestni svet z odlokom. Začasne odbore pa lahko
ustanovi s sklepom o imenovanju (Statut MOL, 32. člen).
4.2.5 Nadzorni odbor
Najvišji organ nadzora javne porabe je nadzorni odbor. V okviru svoje pristojnosti
opravlja nadzor nad razpolaganjem s premoţenjem MOL, nadzoruje namenskost in
smotrnost porabe proračunskih sredstev ter nadzoruje finančno poslovanje
uporabnikov proračunskih sredstev. Nadzorni odbor je pri svojem delu neodvisen
(Statut MOL, 33. člen).
Mestni svet imenuje in razrešuje predsednika in šest članov v nadzorni svet. Imenuje
člane nadzornega odbora najkasneje v 45 dneh po svoji prvi seji. Člani nadzornega
odbora za svoje delo prejemajo nagrado, ki jo določi mestni svet (Statut MOL, 34.
člen).
Člani mestnega sveta, ţupan, podţupan, član oţjega dela MOL, direktor mestne
uprave, delavec mestne uprave ter član poslovodstva organizacije, ki je uporabnik
proračunskih sredstev, ne more biti član nadzornega odbora (Statut MOL, 35. člen).
Za člana nadzornega odbora mora kandidat izpolnjevati poleg zakonskih pogojev še
naslednje pogoje:
najmanj 8 let delovnih izkušenj na finančno – računovodskem področju,
najmanj VII. stopnja izobrazbe,
ne sme biti v zakonski zvezi ali oţjem sorodstvu s člani mestnega sveta,
ţupanom, podţupanom ali direktorjem mestne uprave.
Kandidati z nazivom pooblaščeni revizor imajo prednost po zakonu. Mestni svet
opravi izbiro na podlagi javnega razpisa na predlog Komisije za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja (Statut MOL, 36. člen).
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Iz posameznega odbora mora biti izločen član nadzornega postopka, če je z
odgovorno osebo uporabnika proračunskih sredstev, pri katerem nadzorni odbor
opravlja nadzor, v krvnem sorodstvu v ravni ali stranski vrsti do vštetega četrtega
kolena, četudi je zakonska zveza ali izven zakonska skupnost prenehala, če je
skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik odgovorne osebe.
Član nadzornega odbora mora takoj, ko izve za katerega od izločitvenih pogojev, če
je z odgovorno osebo uporabnika proračunskih sredstev, pri katerem nadzorni odbor
opravlja nadzor, v krvnem sorodstvu v ravni ali stranski vrsti do vštetega četrtega
kolena, četudi je zakonska zveza ali izven zakonska skupnost prenehala, če je
skrbnik, posvojitelj, posvojenec ali rejnik, niti ne more ţiveti s kandidatom v
zunajzakonski skupnosti ali registrirani istospolni partnerski skupnost, prenehati z
nadaljnjim delom v posamezni zadevi in to sporočiti predsedniku nadzornega
odbora. Če meni, da so podane kakšne druge okoliščine, ki opravičujejo njegovo
izločitev, bo enako storil tudi v tem primeru (Statut MOL, 37. člen).
Do razrešitve člana nadzornega obora pride v naslednjih primerih:
če več ne izpolnjuje pogojev za člana nadzornega odbora,
če odstopi,
če postane trajno nezmoţen za opravljanje nadzora,
če je s pravnomočno sodbo obsojen na nepogojno kazen zapora, daljšo od
šestih mesecev.
Na predlog nadzornega odbora razrešitev opravi mestni svet. Članstvo v nadzornem
odboru preneha z dnem razrešitve ali z dnem poteka mandatne dobe članov
mestnega sveta (Statut MOL, 38. člen).
Ţupan in mestna uprava zagotavljata strokovno in administrativno pomoč za delo
nadzornega odbora. Izvedenec lahko opravi posamezne strokovne naloge
nadzornega odbora, ki ga na predlog nadzornega odbora imenuje mestni svet
(Statut MOL, 39. člen).
Nadzorni odbor ima zagotovljena sredstva za delo v proračunu MOL v sredstvih za
delo organov MOL in mestne uprave. Višina potrebnih sredstev za delo s finančnim
načrtom na podlagi letnega programa nadzora predlaga nadzorni odbor (Statut
MOL, 39. člen).
Nadzorni odbor predstavlja predsednik. Predsednik nadzornega odbora zastopa
njegove ugotovitve, mnenja, priporočila ter predloge pred organi MOL ter organi
uporabnikov proračunskih sredstev, organizira delo, podpisuje pisne odpravke
nadzornega odbora in organizira strokovno pomoč in pripravlja ter vodi seje (Statut
MOL, 41. člen).
Nadzorni odbor sprejema:
postopek nadzora, dokumentacijo in evidentiranje dela nadzornega odbora,
pravice in dolţnosti predsednika ter članov nadzornega odbora pri opravljanju
nadzora, v katerem se obvezno in prednostno vključeni nadzori, ki so določeni s
statutom ter drugi nadzori po odločitvi nadzornega odbora,
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mestni svet in ţupana seznani z letnim programom nadzora
poslovnik o svojem delu, s katerim podrobneje določi organizacijo dela (Statut
MOL, 42. člen).
O določeni zadevi mestni svet ali ţupan lahko zahtevata mnenje nadzornega
odbora, da opravi nadzor pri uporabniku proračunskih sredstev (Statut MOL, 44.
člen).
Nadzorni odbor opravlja naslednje z zakonom določene pristojnosti naloge
nadzorovanja:
pregledovanje in proučevanje pravnih predpisov in aktov, s katerimi se določajo
nameni proračunske porabe (odloki, proračun, finančni načrti, zaključni računi,
programi, razpisi in drugo);
pregledovanje listinske dokumentacije (pogodbe, naročila, odredbe, nalogi,
računi, programi, razpisi in drugo);
ugotavljanje skladnosti ravnanja s pravnimi predpisi ter gospodarnosti in
namenskosti porabe sredstev in njihov učinek glede na opredeljeni cilj;
izdelovanje nadzorstvenega zapisnika in poročila s priporočili in predlogi;
obravnavanje pripomb strank v postopku;
obveščanje pristojnih organov MOL in predlaganje ukrepov iz njihove pristojnosti;
oblikovanje zahtev Računskemu sodišču RS za izvedbo revizij;
prijava suma storitve prekrška ali kaznivega dejanja pristojnemu organu;
druge naloge v skladu z določili tega statuta (Statut MOL, 45. člen).
Ob obravnavi zaključenega računa proračuna MOL, vendar najkasneje do 1. oktobra
tekočega leta, zahtevata poročilo o razpolaganju s premoţenjem MOL, poročilo o
namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev ter poročila o finančnem
poslovanju proračunskih sredstev, ki so določena z letnim programom nadzora,
poda nadzorni odbor mestnemu svetu. Ţupan, Mestni svet in organi uporabnikov
proračunskih sredstev MOL so dolţni obravnavati poročilo nadzornega odbora ter
upoštevati priporočila in predloge skladno s svojimi pristojnostmi in o ukrepih
obvestiti nadzorni odbor (Statut MOL, 46. člen).
O svojih ugotovitvah, ocenah in mnenjih o postopku nadzorovanja nadzorni odbor
izdela nadzorstveni zapisnik. Posreduje ga v pogled strankam v postopku.
Nadzorstveni zapisnik z morebitnimi mnenji in pripombami strank izdela nadzorni
odbor poročilo s priporočili in predlogi. Poročilo je dokončen akt nadzornega odbora
(Statut MOL, 47. člen).
Stranka v postopku nadzorovanja je dolţna sodelovati v postopku, predloţiti
nadzornemu odboru vso potrebno dokumentacijo, odgovarjati na ugotovitve in
poročila ter izvesti ukrepe za odpravo ugotovljenih nepravilnosti. V postopku
nadzorovanja je stranka upravičena izkazati svoja mnenja in ugovarjati ugotovitvam
nadzornemu odboru. Stranka, ki je v postopku nadzorovana mora svoje obveznosti
opraviti v rokih, ki jih določi nadzorni odbor, glede na obseţnost in zahtevnost
posameznih nalog (Statut MOL, 49. člen).
Delo nadzornega odbora je javno. Nadzorni odbor je dolţan pri svojem delu varovati
osebne podatke ter drţavo, poslovne in uradne skrivnosti, ki so tako opredeljene z
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zakonom, z aktom sveta, drugim predpisom in uporabnikom proračunskih sredstev
ter spoštovati dobro ime, integriteto posameznikov ter dostojanstvo (Statut MOL, 50.
člen).
4.2.6 Ţupan - pristojnosti
Pristojnosti ţupana so:
- predlaga proračun MOL in zaključni račun proračuna, odloke in druge akte iz
pristojnosti mestnega sveta,
- skrbi za izvajanje odločitev mestnega sveta,
- predlaga organizacijo in delovno področje mestne uprave,
- določi sistematizacijo delovnih mest v mestni upravi,
- skrbi za objavo statuta, odlokov in drugih splošnih atov MOL v predpisanih rokih,
- gospodari s premoţenjem MOL v okviru danih pooblastil kot dober gospodar,
- odloča o pridobitvi in odtujitvi premoţenja MOL v primerih, ko je način odtujitve
predpisan s posebnimi zakoni (stanovanjski zakon, zakon o razlastitvi in o prisilnem
prenosu pravice uporabe, zakon o naravni in kulturni dediščini, zakon o
denacionalizaciji, zakon o izvrševanju kazenskih sankcij itd.),
- sprejema letni načrt pridobivanja in razpolaganja s premičnim premoţenjem,
posamični program ravnanja s stvarnim premoţenjem in posamični program prodaje
finančnega premoţenja,
- odloča o pravnih poslih razpolaganja z nepremičnim premoţenjem pod vrednostjo
2.000.000,00 evrov, o ostalih pravnih poslih ravnanja s stvarnim premoţenjem, o
pravnih poslih prodaje finančnega premoţenja ter o sklepanju poravnav,
- odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije,
- odloča o najetju posojila največ do višine 5% zadnjega sprejetega proračuna, če se
zaradi neenakega pritekanja prihodkov proračuna izvrševanje proračuna ne more
uravnovesiti, odloča o uporabi sredstev proračunske rezerve v skladu z zakonom,
- imenuje enega ali več podţupanov izmed članov mestnega sveta in jih lahko tudi
razreši,
- ţupan imenuje in razrešuje direktorja mestne uprave in predstojnike organov
mestne uprave,
- odloča o imenovanju oziroma razrešitvi ter o sklenitvi oziroma prenehanju
delovnega razmerja zaposlenih v mestni upravi, kolikor za to ne pooblasti direktorja
mestne uprave ali kolikor to ni s predpisi drugače določeno,
- daje soglasja in mnenja v imenu MOL, zahtevana z zakoni in drugimi predpisi, če s
tem statutom, predpisi ali drugimi ati ni določeno drugače,
- daje predloge za imenovanje v imenu MOL, če s predpisi ali drugimi akti ni drugače
določeno,
- vlaga zahteve za presojo ustavnosti in zakonitosti predpisov, če so z njimi
ogroţene pravice MOL,
- opravlja druge naloge, določene s tem statutom in drugimi predpisi (Statut MOL,
51. člen).
Druge pristojnosti ţupana so sklic in vodenje sej mestnega sveta, ki potekajo vsaj
štirikrat letno. Sejo mestnega sveta mora sklicati tudi na zahtevo najmanj četrtine
članov le tega in sicer v 15 dneh od dneva prejema poziva oz. zahteve. Taki zahtevi
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mora biti predloţen tudi dnevni red. Dnevni red sklicane izredne seje oblikuje tako,
da nanj uvrsti vse predlagane točke dnevnega reda, lahko pa ga dolpolni še z novimi
točkami. V kolikor ţupan po prejemu zahteve za sklic izredne sje mestnega sveta le
te ne skliče lahko to storijo člani mestnega sveta, ki so zahtevo podali. Za vodenje
seje mestnega sveta lahko pooblasti podţupana ali drugega člana mestnega sveta.
Če nastopijo razlogi, da ţupan ne more voditi ţe sklicane seje mestnega sveta, jo
vodi podţupan, če pa tudi ta ne more voditi seje, jo vodi najstarejši navzoči član
mestnega sveta (Statut MOL, 52. člen).
4.2.7 Volitve ţupana
Volivci, ki imajo v občini stalno prebivališče, volijo ţupana na neposrednih tajnih
volitvah. Mandatna doba ţupana traja štiri leta. S potekom mandatne dobe
prejšnjega ţupana, ki traja do prve seje novo izvoljenega sveta, prične in traja
mandatna doba novoizvoljenega ţupana.
Do prve seje novo izvoljenega občinskega sveta traja tudi:
mandatna doba ţupana, ki je izvoljen na nadomestnih volitvah po prenehanju
mandata prejšnjemu ţupanu pred potekom mandatne dobe,
mandatna doba ţupana, ki je izvoljen na predčasnih volitvah, če je bila občina
ustanovljena po opravljenih rednih volitvah,
mandatna doba ţupana, ki je izvoljen na volitvah, ki so bile iz kakršnega drugega
razloga na podlagi zakona opravljene po rednih volitvah v občinske svete (ZLS,
42. člen).
4.2.8 Podţupan
V MOL–u imamo najmanj enega podţupana. Ţupan z aktom o imenovanju
podţupana določi podţupana. Podţupan v primeru predčasnega prenehanja
mandata ţupana opravlja funkcijo ţupana do razpisa nadomestnih volitev. Če je
ţupan razrešen, oziroma če ţupan ne določi kateri podţupan bo začasno opravljal
funkcijo ţupana, izmed članov mestnega sveta mestni svet določi kateri član bo
opravljal to funkcijo.
Ţupan pooblasti podţupana za opravljanje posameznih nalog pristojnosti ţupana.
Podţupan pomaga ţupanu pri njegovem delu. V primeru odsotnosti ţupana ga
nadomešča podţupan. V primeru, da ima MOL več podţupanov, nadomešča
ţupana tisti podţupan, ki ga določi ţupan. Če ţupan ne določi drugače, ga
nadomešča najstarejši podţupan. Podţupan v času nadomeščanja ţupana opravlja
tekoče naloge iz pristojnosti ţupana in naloge, za katere ga pooblasti ţupan. Kadar
pa ţupan ali podţupan iz kakršnih koli razlogov ne moreta opravljati svoje funkcije,
ju nadomešča član mestnega sveta, ki ga določi ţupan. Če ţupan ne določi, pa
opravlja naloge ţupana najstarejši član mestnega sveta. Član mestnega sveta v
času nadomeščanja opravlja tekoče naloge iz pristojnosti ţupana (Statut MOL, 54.
člen).
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4.2.9 Ustavnost in nezakonitost splošnega akta
Če ţupan meni, da je splošni akt mestnega sveta neustaven in nezakonit, zadrţi
objavo in mestnemu svet predlaga, da se na prvi naslednji seji ponovno odloči, pri
tem pa mora navesti razloge za zadrţanje. O ţupanovih razlogih, ki je navedel, kot
razloge za zadrţanje in potrebne spremembe, mestni svet na prvi seji ponovno
razpravlja po členih splošnega akta. Poslovnik mestnega sveta opredeljuje podroben
postopek odločanja.
Ţupan lahko vloţi pri ustavnem sodišču zahtevo za oceno njegove skladnosti z
ustavo in zakonom, če mestni svet vztraja pri svoji odločitvi. Tak splošni akt pa mora
biti prej objavljen. Izvajanje odločitve mestnega sveta ţupan zadrţi, če meni, da je v
nasprotju s statutom ali v nasprotju z drugim splošnim aktom MOL ali da je
nezakonita. Pri tem pa ţupan predlaga mestnemu svetu, da o odločitvi ponovno
odloči na prvi naslednji seji, pri tem pa mora navesti razloge za zadrţanje. Za
nezakonitost take odločitve, ob zadrţanju izvajanja odločitve mestnega sveta, ţupan
opozori pristojno ministrstvo. Ţupan lahko začne postopek pri ustavnem sodišču, če
mestni svet ponovno sprejme enako odločitev. Ţupan opozori pristojno ministrstvo
na nezakonitost ali neprimernost take odločitve, če se odločitev mestnega sveta
nanaša na zadevo, ki je z zakonom prenesena v opravljanje mestni občini (Statut
MOL, 53. člen).
4.3

FINANCIRANJE OBČINE

4.3.1 Lokalne finance in premoţenje lokalnih skupnosti
Občina samostojno ureja vse lokalne javne zadeve in samostojno razpolaga s
svojim premoţenjem. Nova občina torej avtonomno skrbi za lokalne zadeve javnega
pomena in v okviru tega ureja javne sluţbe ter skrbi za ustvarjanje razmer
gospodarskega in druţbenega razvoja na lokalni ravni. Zato mora imeti ustrezno
pravno podlago, primerna sredstva (premoţenje) in načine za opravljanje svojih
nalog.
V svetu se je uveljavilo načelo, da je premoţenje eden osnovnih virov za financiranje
nalog lokalne skupnosti. Uresničuje se s politiko obdavčitve premoţenja in s
samostojnostjo občin pri oblikovanju politike upravljanja in razpolaganja s
premoţenjem ter z dohodki premoţenja. Premoţenje je na eni strani lahko
konstantni vir dohodkov, na drugi pa se z vlaganji v premoţenje povečuje davčna
baza in se dolgoročno veča fiskalna moč lokalne skupnosti. Premoţenje občin se
lahko pojavlja v vseh pojavnih oblikah, tako kot ga poznamo pri drugih poslovnih
subjektih. V osnovi delimo premoţenje občine na dva osnovna sklopa:
finančno premoţenje (denar, pravice, kapitalske naloţbe) in
stvarno premoţenje (premično in nepremično premoţenje).
Občina mora svoje premoţenje upravljati kot dober gospodar, saj je nosilec
lastninske pravice kot oseba javnega prava. Iz tega sledi, da je njeno premoţenje
javna lastnina in ima zato poseben status. Zato veljajo za upravljanje in razpolaganje
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z občinskim premoţenjem posebna pravila, ki so predpisana v vrsti zakonskih in
podzakonskih aktov. Za upravljanje občinskega stvarnega premoţenja je treba
upoštevati naslednja osnovna načela:
načelo dobrega gospodarja,
načelo obnavljanja premoţenja in
načelo omejenega razpolaganja s premoţenjem (javna infrastruktura, javno
dobro) (Vlaj, 2006, str. 139).
Eden najpomembnejših členov listine MELLS je 9. člen, ki ga je treba povezovati s
4. členom listine. Gre za lokalno pristojnost, to je 4. člen in za vire financiranja
lokalnih nalog. Vedno moramo povezovati lokalne kompetence z lokalnimi
financami. V 9. členu je navedenih 8 načel, ki vsa v celoti gledano zagotavljajo pravo
lokalnih skupnosti. Ta načela so sledeča:
načelo ustreznosti, temelji na dejstvu, da so lokalne oblasti v okviru nacionalne
gospodarske politike upravičene do ustreznih finančnih virov, s katerim v okviru
svojih pooblastil prosto razpolagajo;
načelo sorazmernosti, temelji na dejstvu, da morajo biti finančni viri lokalnih
oblasti v sorazmerju z nalogami, ki jih določata ustava in zakon;
načelo samofinanciranje, temelji na dejstvu, da vsaj del finančnih virov lokalnih
oblasti izvira iz krajevnih davkov in prispevkov, katerih višino v okviru zakona
lahko določajo same;
načelo proţnosti in fleksibilnosti, govori o finančnem sistemu, na katerem
temeljijo viri, ki so na voljo lokalnim oblastem. Ti naj bodo dovolj raznovrstni in
prilagodljivi, da lahko, kolikor je praktično mogoče, sledijo dejanskemu gibanju
stroškov opravljanja njihovih nalog;
načelo izravnave, temelji na zaščiti finančno šibkejših lokalnih skupnosti.
Priporoča uvedbo postopkov za finančno izravnavo ali druge ustrezne ukrepe za
popravo učinkov neenake porazdelitve moţnih finančnih virov in finančnega
bremena, ki ga nosijo. Taki postopki ali ukrepi ne smejo zmanjševati svobode
odločanja lokalnih oblasti na področju njihovih nalog;
načelo sodelovanja, temelji na dejstvu, da je treba lokalne oblasti na primeren
način vprašati za mnenje o tem, na kakšen način naj se jim dodelijo
prerazporejeni viri;
načelo samostojnosti, temelji na dejstvu, naj kolikor je le mogoče, lokalnim
oblastem subvencije oziroma donacije ne bodo strogo namenske za financiranje
določenih projektov;
načelo zadolţevanja temelji na dogovoru, da za najem posojil za večje investicije
imajo lokalne oblasti v mejah zakona dostop do domačega trga kapitala (MELLS,
9. člen).
4.3.2 Premoţenje in financiranje Mestne občine Ljubljana
V zakonu o lokalni samoupravi, in sicer v posebnem poglavju o premoţenju in
financiranju občine, je določeno, da premoţenje občine sestavljajo nepremične in
premične, ki so v lasti občine, denarna sredstva in pravice. Občina mora s svojim
premoţenjem gospodariti kot dober gospodar. Nadzor nad tem imata poleg ţupana
in občinskega sveta tudi nadzorni odbor, ministrstvo za finance pa le glede
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zadolţevanja in glede sredstev, ki jih zagotovi občinam drţavni proračun (dodatna
sredstva in sredstva za zagotovitev enakomernejšega regionalnega razvoja). Ţe
dosedanja praksa je v nekaj primerih pokazala na nevarnosti, povezane s pretiranim
zadolţevanjem občin (razpisane obveznice so privedle celo do bankrota
posameznih občin). Druga nevarnost pa zadeva samovoljno razpolaganje z
občinskimi sredstvi v primerih, ko se občinska skupščina ne sestaja in ni sposobna
sprejeti proračuna. Zato je zakon o lokalni samoupravi določil, da lahko drţavni zbor
razpiše predčasne volitve. To je sicer hud poseg drţave v lokalno samoupravo,
vendar je nujen zato, da omogoči normalno funkcioniranje občinskih organov in
nadzor nad trošenjem občinskih sredstev, kar je vitalnega pomena za občane vsake
občine (Ribičič, 1994, str. 87).
Lokalne zadeve javnega pomena MOL financira iz lastnih virov, iz zadolţitev in
sredstev drţave (Statut MOL, 80. člen). V proračunu MOL so zajeti prihodki in izdatki
za posamezne namene financiranja javne porabe. Bilanca prihodkov in odhodkov ter
račun financiranja sestavljata proračun MOL. Načrtovani prihodki iz taks, davkov,
pristojbin in drugih dajatev ter drugi odhodki in prihodki od upravljanja in
razpolaganja s premoţenjem MOL in načrtovani odhodki se izkazujejo v bilanci
prihodkov in odhodkov. Odplačevanje dolgov in zadolţevanje MOL se izkaţe v
računu financiranja (Statut MOL, 81. člen).
Ţupan javno objavi proračun MOL za obdobje enega tedna na oglasno desko pred
prvo obravnavo proračuna. Občan MOL-a pa ima v tem času pravico vloţiti predlog
k obravnavanem proračunu ali vloţiti pisno pobudo. Pravočasno prispele ponudbe in
predlogi občanov mora mestni svet obravnavati pri pripravi proračuna (Statut MOL,
82. člen).
Ţupan je odgovoren za izvrševanje proračuna. Lahko pa za izvrševanje proračuna
pooblasti določene osebe (Statut MOL, 84. člen).
Iz lastnih virov, sredstev in zadolţitev se financirajo lokalne zadeve javnega
pomena. Občinski lastni viri so davki in druge dajatve ter odhodki od njenega
premoţenja.
Občinam, ki ne morejo financirati lokalnih zadev javnega pomena v primerni višini iz
lastnih virov, zagotavlja drţava dodatna sredstva. Zakon pa določa višino in način
zagotavljanja dodatnih sredstev. Določitev načina spodbujanja povezovanja ter
sodelovanja občin in ustanovitev občine z druţitvijo dveh ali več občin z manj kot
5000 prebivalci ali z druţitvijo takih občin z večjimi občinami, se določi z zakonom
(ZLS, 52. člen).
Občini pripadajo prihodki za financiranje lokalnih zadev javnega pomena. To so
prihodki iz naslova davka od premoţenja, davka na dediščine in darila, davka na
dobitke od iger na srečo, davka na promet nepremičnin in drugi davki, določeni z
zakonom.
Za financiranje lokalnih zadev javnega pomena pripadajo občini tudi prihodki od
dohodnine. Razmerje za razporeditev prihodkov iz prejšnjega odstavka se določi s
posebnim aktom Drţavnega zbora (ZLS, 53. člen).
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Občinski dohodki od premoţenja so dohodki od zakupnin in najemnin za zemljišča in
objekte, ki so občinska lastnina, dohodki od vlaganj kapitala, dohodki od vrednostnih
papirjev in drugih pravic, ki jih je občina kupila, ter dohodki od rent, dobička javnih
podjetij in koncesij (ZLS,54. člen).
Zakon o financiranju občin je omejil moţnosti zadolţevanja občin, in sicer tako, da
se lahko zadolţujejo do višine 10% zagotovljene porabe in dajejo poroštva do višine
5% zagotovljene porabe (Kocjančič et.al., 1988, str. 262).
Občini je drţava dolţna zagotoviti dodatna sredstva za opravljanje nujnih nalog
občine, za financiranje nalog, ki jih prenese v opravljanje občini, za sofinanciranje
lokalnih zadev javnega pomena, kadar ima poseben interes za njen razvoj,
izravnavo z investicijskim vloţkom v skladu s programom v občinah z najniţjim
komunalnim standardom (ZLS, 56. člen).
V proračunu občine morajo biti zajeti prihodki in izdatki za posamezne namene
financiranja javne porabe občin, ki ga ta sprejme v skladu z zakonom (ZLS, 57.
člen).
Poslovanje samoupravnih lokalnih skupnosti ter pravnih oseb, ki jih ustanovi
samoupravna lokalna skupnost ali je njihov lastnik, preverja računsko sodišče (ZLS,
59. člen).
4.3.3 Financiranje če se dvoje ali več sosednjih občin zdruţi v novo občino
Nova občina nastane, če se dvoje ali več občin zdruţi. Z dnem, ko nastane
novoustanovljena občina, njihovo premoţenje v celoti postane premoţenje nove
občine. Vsa bremena, ki ji pripadajo, bremenijo tudi novo občino (ZLS, 51.a člen).
Občina, ki se razdeli na dvoje ali več novih občin, oziroma se njen del izloči in
ustanovi nova občina, ali se ta del priključi sosedni občini, se premoţenje občin
sporazumno razdeli. Občinski svet v šestih mesecih po konstituiranju sprejme
odločitev o načinu sporazumne razdelitve premoţenja. Ţupani v naslednjih treh
mesecih sklenejo sporazum o razdelitvi premoţenja. Za vpis lastninske pravice
občine v zemljiško knjigo mora biti pripravljen sporazum, ki je podlaga za vpis. Vsa
bremena premoţenja bremenijo posamezno občino, ki ji je pripadalo. Ţupani
opravljajo posle rednega upravljanja s še nerazdeljenim skupnim premoţenjem
ustvarjenih na območju prejšnjih občin, dokler ţupani ne sklenejo sporazuma o
razdelitvi premoţenja. Ustanoviteljske pravice do skupnih javnih zavodov, javnih
podjetij in sklepov pa izvršujejo organi občine, v katerih je njihov deleţ, v soglasju z
organi drugih občin, za območje katerih je bil ustanovljen javni zavod, javno podjetje
ali sklad. Soglasje je lahko splošno in dano v naprej. Soglasje se šteje, da je dano,
če občina ne odreče soglasja v petnajstih dneh od prejema pisnega predloga. V
skladu z načinom sporazumne razdelitve upravno sodišče z odločbo razdeli
premoţenje, sporazum pa prejmejo vsi občinski sveti, če ga je podpisalo več kot
polovica ţupanov. Predlog mora vloţiti vsaj ena občina v tridesetih dneh od poteka
roka za sklenitev sporazuma (ZLS, 51.b člen).
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Če razdelitev premoţenja občine ni sporazumna, se z dnem ustanovitve novih
oziroma nove občine ali priključitve izločenega dela občine k sosednji občini, poteka
po naslednjem scenariju:
nepremično premoţenje, grajeno javno dobro in javna infrastruktura pripadajo
občini, na območju katere leţijo, razen če v celoti sluţijo izvrševanju obveznih
gospodarskih javnih sluţb druge občine – v tem primeru pripadajo tej občini;
nepremično premoţenje, ki je po predpisih o lastninjenju druţbene lastnine
postalo premoţenje krajevnih skupnosti ali njihovih pravnih naslednikov, postane
premoţenje občine, na območju katere leţi oziroma njihovih oţjih delov v skladu
s statutom občine;
premično premoţenje, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanju
dejavnosti, ki ji nepremičnina sluţi, postane premoţenje občine, na območju
katere leţi nepremičnina.
Vsa bremena premoţenja občine, ki ji je pripadalo, bremenijo posamezno občino.
Akt, ki ga sprejme občinski svet in s katerim na podlagi premoţenjske bilance in
popisa, ugotovi premoţenje občine. Podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiško
knjigo je potreben akt občinskega sveta.
Druge premoţenjske pravice, denarna sredstva in vrednostni papirji ter bremena, ki
niso nastala zaradi financiranja izgradnje, se razdelijo v sorazmerju s številom
prebivalcev na območju posamezne nove občine, oziroma izločenega dela območja
občine in številom prebivalcev prejšnje občine. Ţupani sprejmejo in izvršijo sklep o
razdelitvi.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti ter kapitalske pravice do javnih zavodov, javnih
podjetij, skladov in agencij ter pravice in obveznosti iz koncesijskih in drugih
pogodbenih razmerij se uredijo tako, da:
vsaka občina postane ustanoviteljica javnih zavodov in prevzame pravice in
obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v
skladu z mreţo javnih sluţb, opravljajo dejavnost, ki jih mora občina zagotavljati,
samo na njenem območju in za njene prebivalce;
občine postanejo soustanoviteljice javnih zavodov ter skupaj povzamejo pravice
in obveznosti do javnih zavodov ter izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi,
v skladu z mreţo javnih sluţb, opravljajo dejavnost, ki jih mora občina
zagotavljati, na celotnem območju in za vse prebivalce prejšnje občine. Vsaka
ustanoviteljica ima pravico in dolţnost po skupnem javnem zavodu, koncesijski
pogodbi ali drugi pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti na svojem območju ter
sodelovati v upravljanju in obveznosti do javnega zavoda, koncesionarja ali
pogodbenika, v sorazmerju s številom svojih prebivalcev prejšnje občine, za
katere območje je bil javni zavod ustanovljen, oziroma je bila sklenjena
koncesijska ali druga pogodba; vsaka občina postane ustanoviteljica in lastnica
javnega kapitala v javnih podjetjih, javnih skladih in agencijah, ki je bil v lasti
prejšnje občine, oziroma vstopi kot edina pogodbena stranka v koncesijsko ali
drugo pogodbo, če javno podjetje, javni sklad, agencija, koncesionar ali drug
pogodbenik izvaja javno sluţbo in druge naloge v skladu z Ustavo Republike
Slovenije (URS, 139. člen). Ta opredeljuje občino kot samoupravno lokalno
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skupnost, ki je hkrati tudi edina obvezna samoupravna skupnost. Na tej podlagi
je zakon o lokalni samoupravi opredelil občino kot temeljno lokalno skupnost.
Območje občine obsega naselje ali več naselij, ki so povezana s skupnimi potrebami
in interesi prebivalcev. Ustava določa, da se občina ustanov z zakonom, vendar po
prej opravljenem referendumu, s katerim se ugotovi volja prebivalcev na območju,
na katerem naj bi se ustanovila občina. To velja tako za ustanovitev nove občine kot
tudi za različne spremembe območja občin. Do tega pride zaradi zdruţitve več občin
v novo občino, lahko pa se občina razdeli na več novih občin ali se del občine izloči
iz občine in ustanovi kot nova občina ali pa se priključi k neki ţe obstoječi občini. V
vseh teh primerih je treba z referendumom ugotoviti voljo prebivalcev prizadetih
območij. Brez opravljenega referenduma torej občine ni mogoče ustanoviti, zato je
njegova uporaba obvezna (obligatorna). Po svojih posledicah pa ta referendum ni
obvezen, saj ne zavezuje drţavnega zbora, da upošteva referendumsko odločitev
(Kaučič in Grad, 2007, str. 333 - 334).
Občina bi morala biti sposobna zadovoljevati potrebe, interese svojih prebivalcev in
izpolnjevati druge naloge v skladu z zakonom. Občina je sposobna na svojem
območju zadovoljevati potrebe svojih prebivalcev, če so podani pogoji, kot so
popolna osnovna šola, primarno zdravstveno varstvo občanov (zdravstveni dom ali
zdravstvena postaja), komunalna opremljenost (oskrba s pitno vodo, odvajanje in
čiščenje odpadnih voda, oskrba z električno energijo), knjiţnica (šolska ali splošna),
poštne storitve in prostori za upravno dejavnost lokalnih skupnosti (ZLS, 13. člen).
Občina šteje najmanj 5000 prebivalcev. Če gre za ustanovitev nove občine z
zdruţitvijo dveh ali več občin ima ta izjemamo lahko tudi manj kot 5000 prebivalcev.
Število prebivalcev pa ne more biti manjše kot 2000 prebivalcev, pa čeprav gre za
različne razloge kot so geografski, obmejnih, narodnostnih, zgodovinskih ali
gospodarskih (ZLS, 13.a člen).
Če razdelitev premoţenja občin ni sporazumna, se z dnem ustanovitve novih
oziroma nove občine ali priključitve izločenega dela občine k sosednji občini, razdeli
premoţenje tako, da na območju na katere leţijo nepremično premoţenje, grajeno
javno dobro in javna infrastruktura pripadajo občini, razen v tem primeru pripadajo
tej občini, če v celoti sluţijo izvrševanju obveznih gospodarskih javnih sluţb druge
občine. V skladu s statutom občine je nepremično premoţenje, ki je po predpisih o
lastninjenju druţbene lastnine postalo premoţenje krajevnih skupnosti ali njihovih
pravnih naslednikov postane premoţenje občine, na območju katere leţi oziroma
njihovih oţjih delov. Na območju katere leţi nepremičnina, postane premično
premoţenje občine, ki je namenjeno uporabi nepremičnine ali izvajanje dejavnosti, ki
ji nepremičnina sluţi. Vsa bremena premoţenja bremenijo posamezno občino, ki ji je
pripadlo.
Z aktom, ki ga sprejme občinski svet, ugotovi na podlagi premoţenjske bilance in
popisa premoţenje občine. Podlaga za vpis lastninske pravice v zemljiško knjigo je
akt občinskega sveta. Druge premoţenjske pravice, denarna sredstva in vrednostni
papirji in bremena, ki niso nastala zaradi financiranja izgradnje ali pridobitve
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premoţenja, se razdelijo v sorazmerju s številom prebivalcev na območju
posamezne nove občine, oziroma izločenega dela območja občine in številom
prebivalcev prejšnje občine. Sklep o razdelitvi sprejmejo in izvršijo ţupani.
Kapitalske pravice do javnih podjetij, javnih zavodov, skladov in agencij,
ustanoviteljske pravice in obveznosti ter pravice in obveznosti iz koncesijskih in
drugih pogodbenih razmerij, se uredijo tako, da postane ustanoviteljica javnih
zavodov vsaka občina. Ta prevzame pravice in obveznosti do javnih zavodov ter
izvajalcev, ki po koncesijski ali drugi pogodbi, v skladu z mreţo javnih sluţb
opravljajo dejavnost, samo na njenem območju občine in za njene prebivalce.
V skupnem javnem zavodu, koncesijski pogodbi ali drugi pogodbi ima vsaka
ustanoviteljica pravico in dolţnost izvajati dejavnosti na svojem območju ter
sodelovati v upravljanju in obveznosti do javnega zavoda, koncesionarja ali
pogodbenika, v sorazmerju s številom svojih prebivalcev oziroma prebivalcev
prejšnje občine, za območje katere je bil javni zavod ustanovljen oziroma je bila
sklenjena koncesijska pogodba ali druga pogodba. Občine postanejo
soustanoviteljice javnih podjetij, javnih skladov in agencij ustanovljenih za izvajanje
javnih sluţb in drugih nalog v skladu z zakonom ali predpisom prejšnje občine za
območje prejšnje občine, oziroma vstopijo kot pogodbene stranke v koncesijska in
druga pogodbena razmerja ter skupaj prevzamejo pravice in obveznosti do javnih
podjetij, javnih skladov in agencij, koncesionarjev in drugih pogodbenikov. Vsaka
ustanoviteljica ima pravico in dolţnost po skupnem javnem podjetju, javnem skladu,
agencij, koncesijski pogodbi ali drugi pogodbi zagotavljati izvajanje dejavnosti na
svojem območju ter sodelovati v upravljanju in obveznostih do javnega podjetja,
javnega sklada, agencije, koncesionarja ali pogodbenika, v sorazmerju s številom
svojih prebivalcev oziroma prebivalcev območja, ki se je k njej priključilo v celotnem
številu prebivalcev prejšnje občine, za katere območje je bilo javno podjetje, javni
sklad ali agencija ustanovljena, oziroma je bila sklenjena koncesijska ali druga
pogodba. Javnega kapitala javnega podjetja, javnega sklada ali agencije, ki je bil v
lasti prejšnje občine, postanejo občine v istem razmerju tudi lastnice idealnega
deleţa.
Za izvrševanje ustanoviteljskih pravic občin v skupnih javnih zavodih, javnih podjetij,
javnih skladih in agencijah iz prejšnjega odstavka ter za usklajevanje odločitev občin
v zvezi z zagotavljanjem javnih sluţb ustanovijo občinski sveti udeleţenih občin
skupni organ, ki ga sestavljajo ţupani. Skupni organ opravlja svoje naloge v imenu
in za račun občin, ki so ga ustanovile. Sedeţ organa je v občini, v kateri je sedeţ
javnega zavoda ali javnega podjetja. Strokovne naloge za skupni organ opravlja
občinska uprava občine, v kateri je njegov sedeţ.
Občina lahko ustanovi organ občinskega pravobranilstva. Dve ali več občin lahko
ustanovijo skupni organ občinskega pravobranilstva. Občinska pravobranilstva
zastopajo pred sodišči in drugimi drţavnimi organi občine, njihove organe in oţje
dele, ki so pravne osebe, ki so jih ustanovile občine. Za občinsko pravobranilstvo se
smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja drţavno pravobranilstvo.
Javni zavod ali javno podjetje ki ima nepremične in premične svari, ki so namenjene
izvajanju dejavnosti, ni mogoče fizično deliti (ZLS, 51.c člen).
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5

UVEDBA LOKALNE SAMOUPRAVE V REPUBLIKI SLOVENIJI

Cilji uvedbe lokalne samouprave v RS so zlasti:
kakovostnejše ţivljenje ljudi v lokalnih skupnostih;
enakomernejši razvoj vse skupnosti (z uresničevanjem načel subsidiarnosti in
decentralizacije);
soodločanje ljudi (demokratične lokalne volitve, referendumi, zbori občanov,
drţavljanska iniciativa, telecenter, participacija z uporabo sodobne informacijske
tehnologije idr.);
racionalna in učinkovita lokalna uprava;
uveljavitev lokalne samouprave kot bistvenega elementa parlamentarne
demokracije;
ponovna ugotovitev in uveljavitev identitete (klasične) občine in drugih oblik
lokalne samouprave;
primerljivost z evropskimi standardi in načeli (Vlaj, 2006, str. 13).
Ti cilji so aktualni tudi danes, nadgraditi pa jih je treba še z aktualnimi poudarki SE
na področju lokalne in regionalne demokracije. Te so:
dobro upravljanje in krepitev javne etike na lokalni ravni;
krepitev neposredne udeleţbe drţavljanov v lokalnem javnem ţivljenju;
razmejitev pristojnosti med drţavo in lokalnimi skupnostmi, v korist slednjih;
reorganizacija javnih sluţb v korist sodobnih potreb prebivalcev lokalnih
skupnosti;
reorganizacija v drţavah, kjer obstajajo razlogi zanjo;
dograjevanje pravne podlage lokalne samouprave;
krepitev čezmejnega sodelovanja lokalnih skupnosti (Vlaj, 2006,str. 13).
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6

POLOŢAJ GLAVNEGA MESTA

Ustava v splošnih določbah določa tudi, da je glavno mesto Slovenije Ljubljana.
Zakon o glavnem mestu pa je bil sprejet leta 2003.
Ljubljana je bila v komunalnem sistemu teritorialno in upravno razdeljena na pet
enakovrednih občin. »Mestno« območje je obsegalo 90.000 ha, od tega je bilo le
22.000 ha mestnega območja. Na slednjem je ţivelo 280.000 od skupno 330.000
prebivalcev, ki so jih štele vse občine skupaj.
Mestni občini Ljubljana kot glavnemu mestu RS naj bi drţava zagotavljala finančna
sredstva, ki jih potrebuje za opravljanje nalog glavnega mesta. To naj bi storila s
finančno zakonodajo in s posebnimi dogovori (Vlaj, 2006, str. 149).
6.1

GRB IN ZASTAVA MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Slika 2: Grb Mestne občine Ljubljane

Vir: Wikipedia, 10.4.2009
Grb MOL-a ima obliko ščita s poljem rdeče barve, v spodnjem delu ima tri zelene
griče, na njih je belo obzidje s stolpom in na njem zmaj zelene barve.
Slika 3: Zastava Mestne občine Ljubljana
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Vir: Wikipedia, 10.4.2009
MOL ima zastavo, ki se po dolţini deli na dve barvni polji enake velikosti. Zgornje
polje je belo, spodnje pa zeleno. Grb MOL-a je na sredini zastave in sega ena
polovica v belo polje, druga pa v zeleno polje. Razmerje med dolţino in širino
zastave je 1:2:5. Uporabo grba in zastave ter uporabo imena MOL določi mestni
svet z odlokom.

6.2

ŢIG MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Ţupan, mestni svet, nadzorni odbor, volilna komisija, direktor mestne uprave, organi
mestne uprave ter oţji deli MOL imajo svoje ţige. Ţig v Mestni občini Ljubljana je
okrogle oblike s premerom 35 mm, zelene barve in so lahko izdelani iz gumija,
kovine ali drugega ustreznega materiala. Lahko pa uporabljajo poleg tega ţiga, tudi
mali ţig s premerom 20 mm (Statut MOL, 6. člen).
Ţupan, mestni svet, nadzorni odbor, volilna komisija MOL imajo ţig z napisom
MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE« ob
zgornjem robu ţiga. V spodnjem delu pa se razlikujejo samo nazivi, ţupan ima ob
spodnjem robu ţiga z napisom »ŢUPAN«, mestni svet ob spodnjem robu ţiga napis
»MESTNI SVET«, nadzorni odbor pa na spodnjem robu napis »NADZORNI
ODBOR«, volilna komisija pa na spodnjem robu ţiga »VOLILNA KOMISIJA«, ob
spodnjem robu, vsi pa imajo v sredini grb MOL-a (Statut MOL, 10. člen).
Ţig ima tudi direktor Mestne uprave z napisom »MESTNA OBČINA LJUBLJANA« ob
zgornjem zunanjem robu ţiga, z napisom »MESTNA UPRAVA« ob zgornjem
notranjem robu in z napisom »DIREKTOR« ob spodnjem robu ter z grbom MOL v
sredini (Statut MOL, 11. člen).
Ţig imajo tudi organi mestne uprave z napisom »MESTNA OBČINA LJUBLJANA« ob
zgornjem zunanjem robu ţiga, z napisom »MESTNA UPRAVA« ob zgornjem
notranjem robu in z navedbo imena organa ob spodnjem robu ter z grbom MOL v
sredini. Ţig organa v sestavi ima ob spodnjem zunanjem robu ţiga navedbo organa,
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v sestavi katerega je, ob spodnjem notranjem robu pa je navedeno ime organa v
sestavi (Statut MOL, 12. člen).
Ţig ima tudi oţji del MOL, z napisom »MESTNA OBČINA LJUBLJANA – GLAVNO
MESTO REPUBLIKE SLOVENIJE« ob zgornjem robu ţiga in z navedbo imena
oţjega dela MOL ob spodnjem robu ter z grbom MOL v sredini. (Statut MOL, 13.
člen).
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7

NALOGE MESTNE OBČINE LJUBLJANA

Ustava v 141. členu določa, da mesto lahko dobi po postopku in pogojih, ki jih
določa zakon, status mestne občine. V drugem odstavku je predpisano, da mestna
občina glede razvoja enot opravlja kot svoje tudi z zakonom določene naloge iz
drţavne pristojnosti. Zakon o lokalni samoupravi je povzel navedeno ustavno
določbo ter dodal cilje in namen ustanavljanja mestnih občin, in sicer zaradi
enotnega prostorsko urbanističnega urejanja, zadovoljevanja komunalnih potreb in
načrtovanja razvoja. Določba 22. člena zakona je bila spremenjena s šesto novelo
ZLS. Nova določba nedvoumno predpisuje, da z zakonom določene drţavne naloge,
ki so pomembne za razvoj mest, opravljajo kot svoje mestne občine. To so
predvsem urejanje javnega primestnega prometa, obratovalnega časa gostinskih
lokalov, izvajanje nalog na področju posegov v prostor in graditve objektov, izvajanje
nalog na področju geodetske sluţbe, zagotavljanje javne mreţe gimnazij, srednjih,
poklicnih in višjih šol ter javne zdravstvene sluţbe na sekundarni ravni (Vlaj, Juvan
Gotovac, 1999, str. 46).
Med izvirne naloge Mestne občine Ljubljana sodi normativno urejanje lokalnih zadev
javnega pomena. Sem sodi sprejem statuta in drugih splošnih aktov MOL, sprejem
proračuna in zaključnega računa proračuna MOL, načrtovanje prostorskega razvoja
ter sprejem prostorskih aktov. predpisuje davke in prispevke iz svoje pristojnosti.
Upravlja premoţenje MOL tako, da ureja način in pogoje upravljanja s premoţenjem
MOL, pridobiva in razpolaga z vsemi vrstami premoţenja, sestava premoţenjsko
bilanco, s katero izkazuje vrednost svojega premoţenja. Spodbuja gospodarski
razvoj MOL tako, da omogoča pogoje za gospodarski razvoj MOL (tako, da, opravlja
naloge s področja gostinstva, turizma in kmetijstva, pospešuje razvoj malega
gospodarstva). Ustvarja pogoje za gradnjo stanovanj in skrbi za povečanje
najemnega sklada stanovanj tako, da sprejema in uresničuje stanovanjski program
MOL, sprejema ponudbo in povpraševanja trgu najemnih stanovanj s ciljem
izboljšanja stanovanjske oskrbe, zagotavlja predvsem gradnjo oziroma pridobivanje
neprofitnih stanovanj ter jih oddaja v najem, omogoča občanom MOL najemanje
stanovanjskih posojil. Ureja, upravlja in skrbi za lokalne javne sluţbe tako, da določa
obvezne in izbirne lokalne javne sluţbe ter obliko zagotavljanja in način opravljanja
lokalnih javnih sluţb, zagotavlja sredstva za delovanje lokalnih javnih sluţb, nadzira
delovanje lokalnih javnih sluţb, gradi in vzdrţuje komunalno infrastrukturo.
Zagotavlja in pospešuje razvoj predšolskega varstva, vzgojno – izobraţevalne
dejavnosti ter razvoj športa in rekreacije tako, da ustanavlja zavode s tega področja
in zagotavlja pogoje za njihovo delovanje, zagotavlja sredstva za izvajanje teh
dejavnosti in v okviru finančnih moţnosti omogoča izvajanje nadstandardnih
programov, ustvarja pogoje za izobraţevanje odraslih, ki je pomembno za razvoj
MOL in za kvaliteto ţivljenja njenih prebivalcev. Ureja in pospešuje zdravstveno
dejavnost in dejavnost socialnega varstva tako, da določa in zagotavlja mreţo javne
zdravstvene sluţbe na primarni ravni in daje predhodna mnenja k določanju mreţe
javne zdravstvene sluţbe na sekundarni ravni, zagotavlja mreţo javne sluţbe za
storitev pomoči druţini na domu, zagotavlja izvedbo drugih z zakonom določenih
nalog. Pospešuje kulturno in raziskovalno dejavnost tako, da zagotavlja sredstva za
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izvajanje teh dejavnosti, ustanavlja javne zavode s področja kulture in zagotavlja
pogoje za njihovo delovanje, omogoča dostopnost kulturnih programov, zagotavlja
splošno izobraţevalno knjiţnično dejavnost, skrbi za kulturno dediščino na svojem
območju, sofinancira javne kulturne programe in kulturne projekte ter spodbuja
raziskovalno in mladinsko raziskovalno dejavnost, sodeluje z društvi in ustanovami s
področja kulture ter jih vključuje v programe aktivnosti MOL. Skrbi za varstvo zraka,
tal, vode, za varstvo pred hrupom, za ravnanje z
odpadki in opravlja druge
dejavnosti varstva okolja in ohranjanja narave tako, da izvaja naloge s področja
varstva okolja in naravnih dobrin, spremlja stanje na tem področju in v okviru svojih
pristojnosti sprejema ukrepe, s katerimi zagotavlja varstvo okolja in ohranjanja
narave. Skrbi za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami tako, da določi
organizacijo in izvajanje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami na svojem
območju, sprejme program varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, določi
naloge in organizacijo sil za zaščito, reševanje in pomoč, financira in nadzoruje
dejavnosti za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Ureja javni red in mir v
MOL tako, da ureja promet v MOL, sprejema program varnosti, določa prekrške in
globe za prekrške, s katerimi se kršijo predpisi MOL, opravlja inšpekcijsko
nadzorstvo nad izvajanjem predpisov MOL in drugih aktov, s katerimi ureja zadeve
iz svoje pristojnosti, če ni z zakonom drugače določeno, organizira mestno
redarstvo, izvaja nadzorstvo nad krajevnimi prireditvami, opravlja druge naloge v
okviru teh pristojnosti. Opravlja naloge, ki se nanašajo na gospodarjenje s stavbnimi
zemljišči in določanje pogojev za njihovo uporabo, ugotavljanje javnega interesa za
uresničevanje predkupnih pravic MOL v skladu z zakonom in v primeru razlastitve
nepremičnin za potrebe MOL, pripravo energetskega koncepta MOL in druge naloge
s področja energetike, urejanje drugih lokalnih zadev javnega pomena (Statut MOL,
18. člen).
7.1

PRENESENE NALOGE

S predhodnim soglasjem občine lahko drţava prenese na občino opravljanje
posameznih nalog iz drţavne pristojnosti (prenesene naloge). Na občino lahko
drţava prenese opravljanje posameznih nalog predvsem zaradi tega, da se te
naloge bolj racionalno in učinkovito opravljajo v občini. Da je občina dala predhodno
soglasje se šteje, če je občina pri Drţavnem zboru vloţila pobudo za opravljanje
posameznih nalog iz drţavne pristojnosti. Zakon določa, da so te naloge zlasti na
področjih urejanja javnega mestnega prometa, izvajanja nalog na področju posegov
v prostor in graditve objektov ter geodetske sluţbe, javne zdravstvene sluţbe na
sekundarni ravni in obratovalnega časa gostinskih objektov.
Drţava lahko te naloge prenese samo na mestne občine, lahko samo na občine na
določenem območju ali na vse občine. Za izvajanje prenesenih nalog mora drţava
zagotoviti občini za izvedbo teh nalog ustrezna finančna sredstva (MOL, 2006, str.
10).
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8

ČETRTNE SKUPNOSTI

Na področju MOL deluje sedemnajst četrtnih skupnosti, ki z mestnim svetom
sodelujejo pri sprejemanju odločitev, sprejemajo predloge občanov - prebivalcev ČS,
in jih posredujejo pristojnim organom ter sodelujejo pri pripravi in izvedbi aktivnosti na
področju ČS.
Te četrtne skupnosti so: Šmarna gora, Šentvid, Posavje, Črnuče, Dravlje, Šiška
Beţigrad, Jarše, Polje, Roţnik, Center, Moste, Vič Trnovo Golovec, Rudnik in Sostro,
kjer je na spodnjem zemljevidu predstavljeno kje so te meje.
Slika 4: Četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana

Vir: Mestna občina Ljubljana, 5.2.2009
8.1

DEFINICIJA ČETRTNE SKUPNOSTI

Četrtna skupnost je pravna oseba javnega prava. V pravnem prometu nastopa
četrtna skupnost v okviru svojih nalog in jih opravlja samostojno v skladu s statutom
MOL. Svet četrtne skupnosti zastopa četrtno skupnost kot pravno osebo. Ob
predhodnem soglasju ţupana, so pravni posli veljavni, ki jih sklene četrtna skupnost,
razen če je z veljavnim odlokom o proračunu za posamezne posle določeno. Za
svoje obveznosti četrtna skupnost odgovarja z vsem svojim premoţenjem. Za
obveznosti četrtne skupnosti MOL odgovarja subsidiarno v višini sredstev, ki so
določena v proračunu za opravljanje nalog četrtne skupnosti. Če četrtna skupnost
preneha obstajati ali če ji pravna subjektiviteta, njene pravice in obveznosti preidejo
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na MOL ali na nove četrtne skupnosti z lastnostjo pravne osebe, ki nastanejo z
zdruţitvijo prejšnjih četrtnih skupnosti. O tem odloča mestni svet (Statut MOL, 57.
člen).
8.2

UKINITEV ČETRTNE SKUPNOSTI ALI SPREMEMBA NJENEGA OBMOČJA

S spremembo statuta mestni svet lahko ukine četrtno skupnost ali spremeni njeno
območje. Ta sprememba statuta začne veljati šele po izteku mandata sveta četrtne
skupnosti. Postopek za ukinitev četrtne skupnosti ali spremembo njenega območja
mestni svet izvede enkrat v obdobju med rednimi volitvami v svet četrtne skupnosti.
Postopek mora biti končan najkasneje tri mesece pred rokom, ki je z zakonom, ki
ureja lokalne volitve, določen kot prvi rok za razpis rednih volitev v svet četrtne
skupnosti. Za ustanovitev četrtne skupnosti ali za spremembo njenega območja
lahko pobudo da zbor občanov ali najmanj 5% volivcev četrtne skupnosti ali dela
območja MOL, na katerega se nanaša pobuda. Pobudo mora obvezno obravnavati
mestni svet. Mestni svet mora pred ustanovitvijo četrtne skupnosti ali pred
spremembo njenega območja ugotoviti interes prebivalcev. Na referendumu se
ugotovi interes prebivalcev. Ugotavljanje interesa se nanaša na ime in območje
četrtne skupnosti (Statut MOL, 56. člen).
8.3

VOLITVE IN MANDAT ČETRTNE SKUPNOSTI

Po Zakonu o lokalnih volitvah volimo tudi člane svetov krajevnih, vaških in četrtnih
skupnosti. Člani krajevnih in vaških skupnosti ne glede na njihovo število volijo po
večinskem sistemu. Nasprotno pa so volitve v svete četrtnih skupnosti po večinskem
ali proporcionalnem načelu (če je članov 12 ali več). Ker se za volitve vaških, četrtnih
in krajevnih svetov uporabljajo smiselno dve obliki večinskih in dve obliki
proporcionalnih volitev. Če šteje svet krajevne, vaške ali četrtne skupnosti 7 ali manj
članov, se lahko vsi člani sveta volijo v skupnosti kot eni volilni enoti. Volivci imajo
toliko glasov, kolikor se voli članov sveta. Izvoljeni pa so tisti kandidati, ki so dobili
največ glasov. V primeru, če šteje svet 8 ali več članov, se volitve obvezno izvedejo
po volilnih enotah, pri čemer ima volivec toliko glasov, kot se voli članov sveta v
volilni enoti, kjer ima volivec stalno prebivališče. V posamezni enoti se lahko voli
največ tri člane sveta. Proporcionalne volitve so samo za svete četrtnih skupnosti, v
primeru da le-te štejejo 12 ali več članov. Četrtna skupnost je lahko ena volilna enota
in za razdelitev mandatov se uporablja D'Hondtov sistem. Lahko pa se v primeru
proporcionalnih volitev četrtna skupnost razdeli na volilne enote, v vsaki izmed njih
se mora voliti vsaj 5 članov sveta. Za razdelitev mandatov se uporablja kombinacija
Harejevega količnika in D'Hondtovega sistema (Toplak, 2000, str. 109).
Organ četrtne skupnosti je svet. Izvolijo ga volilni upravičenci s stalnim prebivališčem
na območju četrtne skupnosti. Mandat sveta traja štiri leta.
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8.4

O DOLOČITVI ŠTEVILA SVETOV ČETRTNIH SKUPNOSTI IN VOLILNIH
ENOT ZA PRVE VOLITVE V SVETE ČETRTNIH SKUPNOSTI MESTNE
OBČINE LJUBLJANA

Občinski svet določi število članov sveta oţjega dela občine. Glede odločanja sveta
oţjega dela občine občinski svet sprejema odločitve na svoji seji z večino
opredeljenih glasov navzočih članov. Če je na seji navzoča večina članov občinskega
sveta, svet lahko veljavno sklepa. Svet oţjega dela občine ima predstavnika, ki ga
izmed sebe izvolijo člani sveta oţjega dela občine. Občinskemu svetu, svet oţjega
dela občine lahko predlaga odločitve, ki se nanašajo na oţji del občine. Občinski svet
mora pred sprejetjem odločitve, če tako določa statut občine, ki se nanaša na oţji del
občine, pridobiti mnenje sveta oţjega dela občine. Ţupan ima pravico biti navzoč in
razpravljati na sejah sveta oţjega dela občine brez pravice glasovanja. Statut občine
lahko določi, da so posamezne odločitve sveta oţjega dela občine veljavne, ko da
nanje sodeluje občinski svet (ZLS, 19. člen).
Odlok o določitvi števila članov svetov četrtnih skupnosti in volilnih enot za prve
volitve v svete četrtnih skupnosti Mestne občine Ljubljana je določil število članov
svetov četrtnih skupnosti in volilne enote za prve volitve v svete četrtnih skupnosti
MOL-a. Člani svetov četrtnih skupnosti se volijo po proporcionalnem načelu.
Četrtne skupnosti Mestne občine Ljubljana imajo naslednje število članov:
Svet četrtne skupnosti Črnuče ima petnajst članov. Za volitve članov Sveta
četrtne skupnosti Črnuče se določi volilna enota, ki obsega območje celotne
četrti.
Svet četrtne skupnosti Posavje ima trinajst članov. Za volitve članov Sveta
četrtne skupnosti Posavje se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
četrti.
Svet četrtne skupnosti Beţigrad ima sedemnajst članov. Za volitve članov Sveta
četrtne skupnosti Beţigrad se določi ena volilna enota, ki obsega območje
celotne četrti.
Svet četrtne skupnosti Center ima sedemnajst članov. Za volitve članov Sveta
četrtne skupnosti Center se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
četrti.
Svet četrtne skupnosti Jarše ima petnajst članov. Za volitve članov Sveta četrtne
skupnosti Jarše se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.
Svet četrtne skupnosti Moste ima sedemnajst članov. Za volitve članov Sveta
četrtne skupnosti Moste se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
četrti.
Svet četrtne skupnosti Polje ima petnajst članov. Za volitve članov Sveta četrtne
skupnosti Polje se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.
Svet četrtne skupnosti Sostro ima trinajst članov. Za volitve članov Sveta četrtne
skupnosti Sostro se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.
Svet četrtne skupnosti Golovec ima petnajst članov. Za volitve članov Sveta
četrtne skupnosti Golovec se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
četrti.
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Svet četrtne skupnosti Rudnik ima petnajst članov. Za volitve članov Sveta
četrtne skupnosti Rudnik se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
četrti.
Svet četrtne skupnosti Trnovo ima petnajst članov. Za volitve članov Sveta
četrtne skupnosti Trnovo se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
četrti.
Svet četrtne skupnosti Vič ima petnajst članov. Za volitve članov Sveta četrtne
skupnosti Vič se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne četrti.
Svet četrtne skupnosti Roţnik ima petnajst članov. Za volitve članov Sveta
četrtne skupnosti Roţnik se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
četrti.
Svet četrtne skupnosti Šiška ima sedemnajst članov. Za volitve članov Sveta
četrtne skupnosti Šiška se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
četrti.
Svet četrtne skupnosti Dravlje ima petnajst članov. Za volitve članov Sveta
četrtne skupnosti Dravlje se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
četrti.
Svet četrtne skupnosti Šentvid ima petnajst članov. Za volitve članov Sveta
četrtne skupnosti Šentvid se določi ena volilna enota, ki obsega območje celotne
četrti.
Svet četrtne skupnosti Šmarna gora ima trinajst članov. Za volitve članov Sveta
četrtne skupnosti Šmarna gora se določi ena volilna enota, ki obsega območje
celotne četrti (UL RS, 2001, št.24. str. 2538).
8.5

SKLIC PRVE SEJE IN VODENJE

Organi četrtne skupnosti sestavljajo svet. Izvolijo ga volilni upravičenci s stalnim
prebivališčem na območju četrtne skupnosti. Mandat sveta traja štiri leta.
Svet ima predsednika, ki ga izmed sebe na predlog najmanj četrtine članov sveta
izvolijo člani sveta. Svet ima lahko enega ali več podpredsednikov, ki jih izmed
članov sveta na predlog predsednika izvoli svet. Podpredsednik sveta nadomešča
predsednika in opravlja naloge, za katere ga pooblasti predsednik. Če ima svet več
podpredsednikov, nadomešča podpredsednika tisti podpredsednik, ki ga določi
predsednik, če ga ne določi, pa najstarejši podpredsednik. Kadar nastopi razlog, da
tako predsednik sveta kot podpredsednik ne moreta opravljati svoje funkcije,
nadomešča podpredsednika član sveta, ki ga določi predsednik sveta, če ga ne
določi, pa najstarejši član sveta. V času nadomeščanja opravlja član sveta tekoče
naloge iz pristojnosti predsednika sveta.
Člani sveta opravljajo svoje delo nepoklicno. Član sveta ne more biti član
nadzornega odbora, ţupan, podţupan ali oseba zaposlena v mestni upravi.
Ţupan skliče prvo sejo sveta najkasneje v tridesetih dneh po izvolitvi članov sveta
četrtne skupnosti. Ţupan ali njegov pooblaščenec vodi prvo sejo do izvolitve
predsednika sveta. Svet je konstituiran, ko so potrjeni mandati več kot polovici
njegovih članov.

33

Predsednik sveta predstavlja četrtno skupnost, sklicuje in vodi seje sveta ter
predstavlja svet četrtne skupnosti. Predsednik sveta skliče svet četrtne skupnosti
najmanj štirikrat letno. Člani sveta so o sklicu redne seje sveta obveščeni najmanj
štiri dni pred dnem, določenim za sejo. Na zahtevo ţupana ali najmanj četrtine članov
sveta mora predsednik sklicati svet četrtne skupnosti (Statut MOL, 58. člen).
8.6

FINANCIRANJE ČETRTNE SKUPNOSTI

Četrtne skupnosti se financirajo iz proračuna MOL, s prostovoljnimi prispevki fizičnih
in pravnih oseb in s plačili za storitve in drugimi prihodki.
Financiranje nalog MOL četrtnim skupnostim zagotovi s proračunom in sicer za
naloge, ki so s statutom MOL določene kot naloge četrtne skupnosti. Kriterij in merila
za financiranje nalog in delovanje četrtne skupnosti iz proračuna MOL se določijo z
odlokom. Prihodki in odhodki četrtne skupnosti morajo biti zajeti v finančnem načrtu,
ki ga za posamezno proračunsko leto oblikuje in mestnemu svetu predlaga svet
četrtne skupnosti.
Na predlog ţupana mestni svet sprejme finančni načrt, ki je sestavni del proračuna
MOL. Za finančne obveznosti četrtne skupnosti, ki niso zajete v proračunu občine,
MOL ne prevzema finančnih obveznosti. Za izvrševanje finančnega načrta četrtne
skupnosti je odgovoren svet četrtne skupnosti. Za izvrševanje finančnega načrta
četrtne skupnosti se uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo financiranje javne
porabe in določbe odloka o proračunu MOL.
Nadzor nad finančnim poslovanjem četrtne skupnosti opravlja Nadzorni odbor MOL
(Statut MOL, 61. člen).

8.7

PREDČASNE VOLITVE

Na predlog ţupana, nadzornega odbora MOL, četrtine članov mestnega sveta ali
najmanj tretjine članov sveta četrtne skupnosti, lahko svet četrtne skupnosti razpiše
predčasne volitve. Razlogi za tako ravnanje so podani, če se po najmanj trikratnem
sklicu ne sestane, če ne izvršuje nalog, ki so mu v skladu s tem statutom zaupane,
oziroma jih izvršuje v nasprotju z zakonom, predpisi in splošnimi akti MOL (Statut
MOL, 63. člen).
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9 NEPOSREDNE OBLIKE
ODLOČANJU V MOL

SODELOVANJA

OBČANOV

PRI

Evropska listina o lokalni samoupravi poudarja pomen neposrednega odločanja v
lokalni samoupravi. Listina sicer določa, da lokalno samoupravo izvajajo predvsem
demokratično izvoljeni organi, vendar pri tem poudarja, da takšna ureditev ne sme
omejevati pravice občanov do neposrednih oblik odločanja. Očitno je torej, da v
sodobnem pojmovanju lokalne samouprave postajajo vse pomembnejše.
Posebna verjetnost neposrednega odločanja v lokalni samoupravi v sodobnem svetu
je ravno v tem, da omogoča polno uveljavitev človeka pri sprejemanju odločitev v
skupnosti, za razliko od odločanja na drţavni ravni, ki je vse bolj odtujeno od
posameznika (Grad, 1998, str. 22).
Zbor občanov, referendum in ljudska iniciativa predstavljajo neposredne oblike
sodelovanja občanov pri odločanju (Statut MOL, 64. člen).
9.1

ZBOR OBČANOV

Za celotno območje MOL ali za njen del ter za enega ali več oţjih delov, se lahko
skliče zbor občanov. Skliče ga ţupan na lastno pobudo ali na zahtevo mestnega
sveta ali oţjega dela. Zbor občanov mora ţupan sklicati za MOL na zahtevo najmanj
petih odstotkov volivcev oţjega dela. Zahteva volivcev za sklic zbora občanov mora
vsebovati pisno obrazloţen predlog zahteve, ki naj jo zbor obravnava. Zahtevi za
sklic je potrebno predloţiti seznam volivcev, ki so zahtevo podprli. Vsebovati mora
ime in priimek volivca, datum rojstva in naslov stalnega prebivališča ter njegov
podpis. Če ţupan ugotovi, da zahteve ni podprlo zadostno število volivcev, lahko
ţupan zahtevo s sklepom zavrne. Sklep z obrazloţitvijo se vroči pobudniku zahteve
ali prvo podpisanemu volivcu na seznamu.
Zbor občanov ţupan skliče najkasneje v tridesetih dneh po prejemu pravilno vloţene
zahteve (Statut MOL, 65. člen). Za sklic zbora občanov mora vsebovati območje, za
katerega se sklicuje zbor občanov, kraj in čas zbora občanov ter predlog dnevnega
reda. V dnevnem časniku je potrebno objaviti sklic zbora. Ţupan ali njegov
pooblaščenec vodi zbor občanov.
Zbor občanov je sklepčen, če je navzočih najmanj petdeset volivcev z območja, za
katero je zbor občanov sklican. Zbor občanov sprejema odločitve z večino glasov
navzočih volivcev z območja, za katero je zbor občanov sklican. Direktor mestne
uprave določi delavca mestne uprave, da ugotovi sklepčnost zbora občanov, koliko
volivcev je glasovalo za njegove odločitve ter vodi zapisnik o odločitvah zbora.
Direktor mestne uprave z zapisnikom zbora občanov seznani mestni svet in ţupana
ter ga objavi na oglasni deski na sedeţu oţjega dela (Statut MOL, 66. člen).
Na zboru občanov občani razpravljajo o zadevah lokalne samouprave in opravljajo
druge zadeve, za katere je tako določeno z zakonom, akti MOL ter o zadevah, za
katere tako sklene mestni svet ali ţupan (Statut MOL, 67. člen).

35

9.2

REFERENDUM

Lokalni referendumi so referendumi, ki so organizirani na delu drţavnega ozemlja in
ki se nanašajo na vprašanje, ki posebej zadevajo prebivalstvo te skupnosti.
Referendum zavzema v lokalnih sistemih oblasti zelo različno mesto. Vendar lahko
trdimo, da so moţnosti za lokalni referendum tem bolj ugodne, čim bolj je drţava
decentralizirana. Teţa lokalnega referenduma se kaţe v pojmovanju široko
zastavljenega skrbstva drţavnih oblasti, zato ne sme biti preveč prisilno. Zato se ne
kaţe čuditi, da sta obljubljeni drţavi za lokalne referendume ZDA in Švica, to je, obe
najstarejši zvezni drţavi na svetu (Hamon, 1998, str. 25).
V sodobni drţavi prevladuje posredna demokracija – to je odločanje o javnih zadevah
preko izvoljenih predstavnikov ljudstva. Neposredna demokracija ni a priori boljša
oblika demokracije. Ima določene prednosti:
povečuje udeleţbo drţavljanov v politiki,
zmanjšuje moč političnih strank (ublaţuje t.i. partitokracijo),
motivira drţavljane, da razmišljajo o političnih vprašanjih,
daje sprejetjem odločitvam veliko stopnjo legitimnosti (Vlaj, 2006, str. 61).
Neposredna demokracija (referendum) ima tudi slabe strani:
njena izvedba je tehnično zapletena in draga,
oteţkoča razpravo (referendum sploh ne omogoča razprave neposredno pred
odločanjem),
onemogoča kompromisne rešitve in odločanje o diferencianih predlogih, saj je
naravnana na odločanje za ali proti (Vlaj, 2006, str. 61).
Na referendumu se lahko občani odločajo o vprašanjih, ki so vsebina splošnih aktov
MOL. Te sprejema mestni svet, razen o proračunu in zaključnem računu proračuna
ter o splošnih aktih, s katerimi se v skladu z zakonom predpisujejo davki in druge
dajatve.
Na predlog ţupana, člana mestnega sveta ali drugega telesa mestnega sveta, lahko
o splošnem aktu mestni svet razpiše referendum. Če zahteva najmanj pet odstotkov
volivcev v MOL in če tako določa zakon ali statut, mora mestni svet razpisati
referendum (Statut MOL, 68. člen).
Ţupan, član mestnega sveta ali delovno telo mestnega sveta, lahko da predlog za
razpis referenduma vloţi zahtevo najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu
splošnega akta MOL. Mesni svet je treba pisno seznaniti s ponudbo volivcev za
vloţitev zahteve za razpis referenduma najkasneje v petnajstih dneh po sprejemu
splošnega akta MOL.
Če je vloţen predlog za razpis referenduma ali je dana pobuda volivcem za vloţitev
zahteve za razpis referenduma, ţupan zadrţi objavo splošnega akta do odločitve o
predlogu ali pobudi oziroma do odločitve na referendumu (Statut MOL, 69. člen).
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Kot naknadni referendum se opravi referendum, na katerem občani potrdijo ali
zavrnejo sprejeti splošni akt MOL ali njegove posamezne določbe. Ţupan mora
objaviti skupaj z objavo izida referenduma, če je splošni akt MOL ali njegove
posamezne določbe na referendumu potrjene. Splošni akt se ne objavi, če je splošni
akt MOL ali njegove posamezne določbe zavrnjen, dokler se ob upoštevanju volje
volivcev ne spremeni.
Mestni svet zavezuje odločitev volivcev za referendumu, s katero je bil splošni akt
MOL zavrnjen ali so bile zavrnjene posamezne določbe.
Če je splošni akt MOL ali njegove posamezne določbe na referendumu potrjen, ga
mora ţupan objaviti skupaj z objavo izida referenduma. Odločitev volivcev na
referendumu, s katero je bil splošni akt MOL zavrnjen ali so bile zavrnjene njegove
posamezne določbe, zavezuje mestni svet, ki je splošni akt, o katerem je bil izveden
referendum, sprejel, do konca njegovega mandata (Statut MOL, 70 člen).
Pobuda volivcem za vloţitev zahteve za razpis referenduma o splošnem aktu MOL
ali njegovih posameznih določbah mora vsebovati ţe oblikovano zahtevo za razpis
referenduma in obrazloţitev. Pobudo volivcem za vloţitev zahteve za razpis
referenduma lahko da vsak volivec, politična stranka v MOL ali svet oţjega dela
MOL. Podporo pobudi dajo volivci na seznamu, ki vsebuje osebne podatke
podpisnikov: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča. Za vloţitev
zahteve za razpis referenduma pobudnik o pobudi volivcem pisno seznani mestni
svet in pobudo predloţi ţupanu. Če ţupan meni, da pobuda z zahtevo ni oblikovana
v skladu za vloţitev zahteve za razpis referenduma, obvesti o splošnem aktu MOL.
Pobuda pa ni bila vloţena, če pobudnik oblikovanega predloga ne vloţi pravočasno
in po vseh pravilih. Pobudnika in mestni svet ţupan o tem nemudoma obvesti.
Pobudnik lahko v osmih dneh po prejemu obvestila zahteva, naj odločitev ţupana
preveri upravno sodišče (Statut MOL, 71. člen).
Z osebnim podpisovanjem volivci dajejo podporo zahtevi za razpis referenduma.
Obrazec za podporo z osebnim podpisovanjem določi ţupan, ki jasno vsebuje
izraţeno zahtevo za razpis referenduma, in rok za zbiranje podpisov. Pred drţavnim
organom, pristojnim za vodenje evidence volilne pravice se izvaja osebno
podpisovanje. Če je v določenem roku podprlo predlog s svojim podpisom zadostno
število volivcev, se šteje, da je zahteva za razpis referenduma vloţena (Statut MOL,
72. člen).
V petnajstih dneh po sprejemu odločitve o predlogu ţupana, člana mestnega sveta
ali delovnega telesa mestnega sveta, mestni svet razpiše referendum oziroma v
petnajstih dneh od vloţitve zahteve volivcev za razpis referenduma. Izvedba
referenduma mora biti izvršena najprej trideset in najkasneje petinštirideset dni od
razpisa, v nedeljo ali dela prost dan. Mestni svet z aktom o razpisu referenduma
določi vrsto referenduma, splošni akt, o katerem se bo odločalo, oziroma njegove
določbe, o katerih se bo odločalo, besedilo referendumskega vprašanja, o katerem
se bo odločalo na referendumu tako, da se bo obkroţalo »ZA« oziroma »PROTI«,
dan razpisa in dan glasovanja.
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Mestni svet lahko zahteva, da ustavno sodišče odloči o vsebini vloţene zahteve za
razpis referenduma, če meni, da je v nasprotju z ustavo in zakonom. Ta se mora v
petnajstih dneh izreči oziroma opredeliti o zahtevi.
Akt o razpisu referenduma se objavi na način, ki je določen s statutom za objavo
splošnih aktov MOL. Mestna volilna komisija petnajst dni pred dnem glasovanja
objavi akt o razpisu referenduma v javnih občilih (Statut MOL, 73. člen).
Na referendumu imajo pravico glasovati vsi občani, ki imajo pravico voliti člane
mestnega sveta. Če glasuje večina volivcev, ki so glasovali, je odločitev na
referendumu sprejeta (Statut MOL, 74. člen).
Ped odločanjem o posameznih vprašanjih iz svoje pristojnosti lahko mestni svet
razpiše posvetovalni referendum. Svetovalni referendum se razpiše za MOL ali za
njen del. V skladu z določbami statuta MOL, ki urejajo referendum o splošnem aktu
MOL, se izvede svetovalni referendum. Odločitev volivcev na posvetovalnem
referendumu ne zavezuje organov MOL (Statut MOL Ljubljana, 75. člen).
Če zakon tako določa, lahko občani odločajo na referendumu tudi o drugih
vprašanjih. Referendum se opravi v skladu z določbami statuta MOL, če z zakonom,
ki določa in ureja referendum ni drugače določeno (Statut MOL, 76. člen).
Organi, ki vodijo lokalne volitve, vodijo postopek za izvedbo referenduma. Volilna
komisija MOL odloča o ugovoru, zaradi nepravilnosti pri delu volilnega odbora. Glede
glasovanja na referendumu in drugih vprašanjih izvedbe referenduma veljajo določbe
zakona, ki urejajo referendum in ljudsko iniciativo ter lokalne volitve, kolikor ni s
statutom MOL v skladu z zakonom o lokalni samoupravi posamezno vprašanje
drugače urejeno. Volilna komisija MOL pošlje mestnemu svetu poročilo o izidu
glasovanja na referendumu, ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (Statut
MOL, 77. člen).
9.3

LJUDSKA INICIATIVA

Izdaja ali razveljavitev splošnega akta ali druge odločitve organov MOL lahko
zahteva najmanj pet odstotkov volivcev v MOL. Glede pobude volivcem za vloţitev
zahteve, glede izdaje ali razveljavitve splošnega akta ali druge odločitve organov
MOL in postopka s pobudo se primerno uporabljajo določbe zakona in statuta MOL,
s katerim je urejen referendum o splošnem aktu občine.
Če se zahteva nanaša na razveljavitev splošnega akta mestnega sveta, mora le-ta
obravnavo zahteve uvrstiti na prvo naslednjo sejo in o njej odločiti najkasneje v treh
mesecih od njene uvrstitve na sejo mestnega sveta. Pristojni organ se mora odločiti v
enem mesecu, če se zahteva nanaša na druge odločitve organov MOL (Statut MOL,
78. člen).
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10 NALOGE ČETRTNIH SKUPNOSTI
Četrtne skupnosti opravljajo naloge na področjih lokalnih gospodarskih javnih sluţb
in prometa, gospodarjenja z zemljišči, urbanizma in varstva okolja, druţbenih
dejavnosti, gospodarskih dejavnosti in turizma ter zaščite, reševanja in civilne
obrambe. Naloge so skupne in posamezne (Odlok o nalogah četrtnih skupnostih
Mestne občine Ljubljana, 3. člen).
10.1 SKUPNE NALOGE
Naloge, ki se nanašajo na dajanje mnenj in predlogov, sodelovanje in podobno ter jih
opravljajo vse četrtne skupnosti, imenujemo skupne naloge (Odlok o nalogah četrtnih
skupnostih Mestne občine Ljubljana, 4. člen).
S področja lokalnih gospodarskih sluţb in prometa na svojem območju, četrtna
skupnost daje predloge za načrtovanje, vzdrţevanje, obnovo in gradnjo
infrastrukturnih objektov, naprav in opreme, sodeluje pri pridobivanju soglasij
lastnikov zemljišč za dela, ki jih izvaja MOL.
Četrtna skupnost daje predloge za programe javnih del, zbira predloge krajanov
glede komunalnega urejanja in predlaga prednostne naloge s področja odprave
komunalnega deficita. Sodeluje pri pripravi in realizaciji sofinancerskih pogodb s
krajani za investicije, ki se financirajo iz sredstev komunalnega deficita. Daje mnenja
in pobude k predlogom prometne ureditve, sodeluje pri urejanju pogojev za
zagotavljanje prometne varnosti, sprejema prijave, obvestila in pritoţbe občanov o
problemih pri izvajanju vseh lokalnih gospodarskih javnih sluţb in jih posreduje
pristojnemu organu mestne uprave (Odlok o nalogah četrtnih skupnostih Mestne
občine Ljubljana, 5. člen).
Na svojem področju s področja urbanizma in varstva okolja četrtna skupnost
posreduje predloge in pobude v postopku pridobivanja pogojev za pripravo
prostorskih planskih in izvedbenih aktov, daje pripombe pri javnih razgrnitvah
prostorskih planskih in izvedbenih aktov, organizira javne razgrnitve prostorskih
planskih in izvedbenih aktov, oblikuje pobude za spremembo prostorskih, planskih in
izvedbenih aktov, organizira javne razgrnitve aktov o razglasitvi naravnih vrednot
lokalnega pomena, spremlja stanje in opozarja pristojni organ mestne uprave na
potrebne ukrepe za zagotavljanja ţivljenjskih pogojev občanov s posebnim
poudarkom na varovanju ţivljenjskega okolja, obvešča pristojni organ mestne uprave
o onesnaţevanju okolja in narave ter o nedovoljenih posegih v prostor,
onesnaţevanju voda, neurejenosti strug in vodotokov, daje pobude za razglasitev
naravnih vrednot lokalnega pomena, daje mnenja k aktom o razglasitvi naravnih
vrednot lokalnega pomena, spremlja in opozarja na neurejenost razglašenih naravnih
vrednot lokalnega pomena (Odlok o nalogah četrtnih skupnostih Mestne občine
Ljubljana, 6. člen).
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Na svojem območju s področja druţbenih dejavnosti sodeluje s centri za socialno
delo ter drugimi socialnimi, zdravstvenimi in drugimi ustreznimi sluţbami pri
zagotavljanju pomoči zasvojencem, socialno ogroţenim posameznikom, druţinam,
ostarelim in bolnim občanom ter invalidom, spremlja problematiko zasvojenosti in
predlaga ukrepe za njeno reševanje, sodeluje s socialnimi, stanovanjskimi in
nevladnimi organizacijami pri oskrbi ranljivih posameznikov oziroma skupin, ki jim
grozi brezdomstvo, spremlja socialno problematiko in predlaga ukrepe za njeno
reševanje, priporoča primerne lokacije za ustanavljanje stanovanjskih skupin za
oskrbo posebnih druţbenih skupin, sodeluje s humanitarnimi organizacijami, društvi
in nevladnimi organizacijami pri izvedbi socialno-varstvenih prireditev, sodeluje s
sveti javnih zavodov s področja izobraţevanja, predšolske vzgoje in športa, sodeluje
pri pospeševanju vzgojno-izobraţevalne, športno-rekreacijske, društvene, kulturne in
druge dejavnosti na svojem območju, skrbi za oţivljanje medsosedskih odnosov ter
vzpodbuja dejavnosti posameznih interesnih skupin predvsem mladih in starejših
občanov, spremlja in opozarja na neurejenost kulturnih spomenikov (Odlok o nalogah
četrtnih skupnostih Mestne občine Ljubljana, 7. člen).
Na svojem območju s področja gospodarskih dejavnosti in turizma daje pobude
glede sprememb namembnosti kmetijskega prostora za druge namene, mnenja pri
posegih v kmetijski prostor, pri katerih bi lahko prišlo do spremembe reţima vodnih
virov (agromelioracije, komasacije), daje pobude za opredelitev gozdov s posebnim
namenom (zaščiteni gozdovi, rekreacija itd), spremlja problematiko in daje predloge
za pripravo programov vzdrţevanja poljskih poti, sodeluje pri ocenjevanju in sanacije
škode na kmetijskih površinah v primeru naravnih nesreč, sodeluje pri povezovanju
kmetov v interesne kroške in društva, daje pobude in sodeluje pri pripravi in izvedbi
programov razvoja podeţelja ter strukturnih sprememb v kmetijstvu, daje mnenja k
podaljšanemu obratovalnemu času gostinskih lokalov, daje predloge in pobude za
razvoj deficitarnih storitvenih dejavnosti (banka, pošta, preskrba itd), sodeluje pri
pospeševanju turistične dejavnosti (Odlok o nalogah četrtnih skupnostih Mestne
občine Ljubljana, 8. člen).
Na svojem območju s področja zaščite, reševanja in civilne obrambe, sodeluje pri
izvajanju priprav, odkrivanju, spremljanju in odpravljanju nevarnosti ter posledic, ki bi
nastale, ali ki nastanejo za prebivalce in njihovo imovino, zaradi naravnih ali drugih
nesreč, organizira pomoč prebivalcem pri naravnih in drugih nesreč, načrtuje zaščito,
reševanje in pomoč na podlagi odločitve poveljnika civilne zaščite MOL, sodeluje pri
postopku kadrovanja za organa vodenja, enote in sluţbe civilne zaščite, reševanja in
pomoči MOL, spremlja nevarnost in obvešča pristojne sluţbe, organe vodenja v
sistemu zaščite, reševanja in pomoči ter po potrebi prebivalce, sodeluje pri oskrbi s
pitno vodo v naravnih in drugih nesrečah, sodeluje pri opravljanju nalog sluţb za
informacijsko in administrativno podporo za organe vodenja v sistemu zaščite,
reševanja in pomoči, organizira informacijske centre ob nesrečah, sodeluje pri drugih
nalogah skladno z odločitvami organov vodenja v sistemu zaščite, reševanja in
pomoči MOL, sodeluje s pristojnim organom mestne uprave in organi vodenja v
sistemu zaščite, reševanja in pomoči MOL (Odlok o nalogah četrtnih skupnostih
Mestne občine Ljubljana, 9. člen).
Na svojem območju četrtna skupnost opravlja še naslednje naloge:
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opravlja naloge pri pripravi in izvedbi volitev, referendumov in zborov občanov,
sodeluje pri nadzoru nad izvajanjem predpisov MOL,
sodeluje v postopkih odločitve, spremembe in ukinitve men oziroma potekov ulic,
sodeluje z lastniki in upravniki stanovanjskih in poslovnih objektov,
sodeluje v postopkih dodeljevanja najnujnejših bivalnih prostorov,
obvešča občane o vseh zadevah, pomembnih za četrtno skupnost,
izvaja druge naloge na podlagi odločitev pristojnih organov MOL (Odlok o
nalogah četrtnih skupnostih Mestne občine Ljubljana, 10. člen).
10.2 POSAMEZNE NALOGE
Posamezne naloge četrtne skupnosti so naslednje:
pokopališka in pogrebna dejavnost ter urejanje pokopališč,
izvajanje zimske sluţbe,
vzdrţevanje javnih poti, gozdnih cest in zelenih površin,
vzdrţevanje in urejanje lokalnih vodovodov, breţin in odprtih jarkov za
odvodnjavanje,
urejanje parkirišč na javnih površinah,
urejanje javnih površin za pešce,
urejanje vrtičkov na javnih površinah,
urejanje športno rekreacijskih površin, parkov in javnih otroških igrišč,
urejanje kulturnih spomenikov (Odlok o nalogah četrtnih skupnostih Mestne
občine Ljubljana, 11. člen).
Ţupan s sklepom določi konkretne naloge ob soglasju oziroma na predlog četrtne
skupnosti (Odlok o nalogah četrtnih skupnostih Mestne občine Ljubljana, 12. člen).
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11 SODELOVANJE ČETRTNE SKUPNOSTI Z MESTNIM SVETOM

11.1 MNENJA IN PREDLOGI SOSVETOV ČETRTNIH SKUPNOSTI
Mestnemu svetu lahko posreduje svet četrtne skupnosti svoje mnenje k točki
dnevnega reda seje mestnega sveta, ki se nanaša na četrtno skupnost. Svet četrtne
skupnosti pošlje mnenje najmanj 12 dni pred sejo mestnega sveta. Ţupan,
predlagatelj gradiva in pristojno delovno telo, se lahko do mnenja sveta četrtne
skupnosti opredeli (Statut MOL, 100. člen).
V sprejem odločitev, ki se nanaša na četrtno skupnost, lahko predlaga svet četrtne
skupnosti mestnemu svetu. Predlog odločitve svet četrtne skupnosti posreduje v
obliki predloga sklepa, ki mora biti obrazloţen. Ţupan ali mestna uprava ni pristojna
za sprejem odločitve o predlogu sklepa sveta četrtne skupnosti. Ţupan predlog
sklepa, skupaj s svojim stališčem ali predlogom, uvrsti na dnevni red mestnega sveta
(Statut MOL, 101. člen).
11.2 OBRAVNAVA TOČKE DNEVNEGA REDA
Obravnava točke dnevnega reda s prične tako, da predsedujoči prebere številko in
naziv točke in da uvodno besedo predlagatelju ali poročevalcu, ki mora biti
predhodno najavljen v gradivu. Največ deset minut se obravnava točka dnevnega
reda, razen pri drugih zadevah, ko lahko traja največ dvajset minut. V primeru, da je
bilo gradivo posredovano po roku za sklic redne seje v skladu tega poslovnika, lahko
svet na predlog svetnika določi, ali se tako poslano gradivo upošteva pri obravnavi in
odločanju. Točka brez obravnave se konča, če predlagatelj gradiva ali poročevalec
na seji sveta ni navzoč (Statut MOL, 102. člen).
Predsedujoči da besedo predstavniku sveta četrtne skupnosti ali drugemu
predstavniku četrtne skupnosti po končanem pojasnilu predlagatelja, če ţeli pojasniti
mnenje četrtne skupnosti. Predstavnik sveta četrtne skupnosti ali drug predstavnik
četrtne skupnosti poda pojasnilo, ki traja največ 10 minut (Statut MOL, 102.a člen).
Predstavnik četrtne skupnosti po končanem pojasnilu predsedujoči da besedo
predstavniku pristojnega delovnega telesa sveta, ki ima pravico do 15 minutne
pojasnitve stališč tega telesa do predlaganih sklepov in gradiva (Statut MOL, 103.
člen).
Predstavnika pristojnega delovnega telesa po končanem pojasnilu, ki traja največ 15
minut, da predsedujoči besedo predstavniku statusno pravne komisije, če ţeli
pojasniti stališča komisije do pravnih vprašanj v zvezi z gradivom. Predstavnik
statusno pravne komisije ima pojasnilo dolgo največ pet minut (Statut MOL, 104.
člen).
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Predsedujoči odpre razpravo o točki dnevnega reda po uvodnih pojasnilih. Po
končani razpravi se predlagatelj in predstavnik četrtne skupnosti lahko do nje
opredelita. Največ pet minut lahko traja posamezna opredelitev (Statut MOL, 105.
člen).
11.3 ČETRTNA SKUPNOST VIČ

11.3.1 Predstavitev
Število prebivalcev: 12.572.
Površina: 14.381.450 m²
http://www.cetrtna-skupnost-vic.si
11.3.2 Sedeţ četrtne skupnosti
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST VIČ
Tbilisijska 22/a
1000 Ljubljana
Kontakt
Telefon: +386 (0) 1 256 37 29
fax: +386 (0) 1 257 65 16
elektronska pošta: mol-vic@siol.net.
Uradne ure
ponedeljek od 8 do 12 ure in od 13 do 15 ure
sreda od
od 8 do 12 ure in 13 do 16 ure
petek
od 8 do 12 ure.
Zaposlena delavca v Sluţbi za lokalno samoupravo:
Boris Belina
Cvetka Horvat.
Uradna oseba pristojna za posredovanje informacij javnega značaja za četrtno
skupnost Vič je predsednik sveta četrtne skupnosti Vič gospod Danilo Šarič (MOL,
Četrtna skupnost Vič).

11.3.3 Člani četrtne skupnosti za obdobje 2006 do 2010
Izvoljeni člani so:
1. Danilo Šarič – LDS – predsednik
2. Damjan Dolinar
3. Milan Jurjavčič
4. Darko Juvan
5. Deja Špela Koţelj
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6. Miloš Mally
7. Janez Oman
8. Karlo Pranjič
9. Gorazd Rotar
10. Simona Rotar
11. Dario Sadovnik
12. Martin Toman
13. Janez Tomc
14. Leon Velkavrh
15. Nina Vencelj (MOL, Četrtna skupnost Vič).
11.3.4 Program prioritet Četrtne skupnosti Vič za obdobje 2006 do 2010

Navedba prioritet:
1. Podaljšanje proge ljubljanskega potniške prometa številka 1:
OBRAZLOŢITEV: Predlagamo podaljšanje proge številka 1 tako, da se obračališče
na Koprski ulici ukine in je proga speljana po Cesti v Mestni log preko mostu čez
Mali graben, nadvoza nad avtocesto ter po Cesti dveh cesarjev in Cesti v Gorice do
sedanjega parkirišča P&R pod Dolgim mostom. Na ta način bi povezali našo četrt z
Šiško in omogočili stanovalcem jugozahodnega dela četrtne skupnosti dostop do
mestnega potniškega prometa.
2. Podaljšanje proge ljubljanskega potniškega prometa številka 6:
OBRAZLOŢITEV: predlagamo podaljšanje proge števila 6 od Dolgega mostu do
Trţaške ceste 330 (Gostilna Gorjanc – meja Mestne občine Ljubljana), s čimer bi
uresničili dolgoletna prizadevanja občanov z prevoz z mestnim avtobusom.
3. Asfaltiranje Ceste v Gorice:
OBRAZLOŢITEV: V letu 2007 bo stanovanjski sklad zgradil stanovanja na Cesti v
Gorice in temu primerno tudi uredil cesto. Od novega stanovanjskega naselja pa do
stanovanjskega naselja na Cesti v Gorice 101 pa je še pribliţno 1500 m
makadamske neosvetljene poti, ki jo uporablja več kot 250 občanov.
4. Ureditev enosmernega prometa na območju Mirja:
OBRAZLOŢITEV: Svet Četrtne skupnosti Vič je na svoji 22. seji konec meseca
oktobra obravnaval predlog ureditve enosmernih ulic na tako imenovanem območju
Mirja.
5. Ureditev šolske poti v okolici centra Interspar:
OBRAZLOŢITEV: Svet četrtne skupnosti ţeli, da se uredi promet po Tbilisijski ulici,
povezava med Tomaţičevo in Gerbičevo ulico ter obojestranski hodnik za pešce po
Tomaţičevi ulici, po katerem poteka šolska pot.
6. Asfaltiranje Ramovševe ulice:
OBRAZLOŢITEV: Z izgradnjo nove stanovanjske soseske je ta ulica postala zelo
prometna, je pa še vedno makadamska ulica. Poudariti je potrebno, da je
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Ramovševa ulica ţe tri leta vključena v proračun MOL, vendar do danes še ni bila, iz
nam neznanih razlogov, asfaltirana.
7. Program četrtne skupnosti Vič je izdelan na podlagi dosedanjih prejetih finančnih
sredstev:
OBRAZLOŢITEV: Svet četrtne skupnosti Vič si je za leto 2007 zadal izvedbo
naslednjih nalog:
tradicionalni viški teki;
postavitev smetnjakov za pasje iztrebke;
dokončanje ureditve parka pred sedeţem četrtne skupnosti;
ureditev pešpoti met Tomaţičevo in Trţaško cesto;
vsakoletno sodelovanje pri obdaritvi starejših občanov z območja četrtne
skupnosti;
sodelovanje svetov sosednjih četrtnih skupnosti in
še druge naloge v skladu s predlogi članov sveta.
Za izvedbo zgoraj navedenih nalog bo svet potreboval sredstva vsaj v isti višini, kot
jih je prejemal do sedaj.
Predlog sklepa:
Svet Četrtne skupnosti Vič, Mestne občine Ljubljana predlaga naslednje prioritete:
podaljšanje proge ljubljanskega potniškega prometa številka 1;
podaljšanje proge ljubljanskega potniškega prometa številka 6;
asfaltiranje Ceste v Gorice;
ureditev enosmernega prometa na območju Mirja;
ureditev šolske poti v okolici nakupovalnega centra Interspar;
asfaltiranje Ramovševe ulice;
Ohranitev dosedanjega financiranja četrtne skupnosti (interno gradivo ČS Vič,
2007).

11.3.5 Delo Četrtne skupnosti Vič v letu 2007
Svet četrtne skupnosti Vič je imel od imenovanja 4. decembra 2006 do 28. novembra
2007, 7 rednih in 5 izrednih sej, od tega je bila ena nesklepčna in 2. korespondenčni
seji. Udeleţba članov sveta na sejah je bila 80%, kar pomeni, da je bilo na vsaki seji
povprečno 12 članov.
Obravnavanih je bilo 54 točk dnevnega reda. Od tega se je:
6 točk nanašalo na sprejeme zapisnikov,
6 na predloge in vprašanja članov sveta,
9. na finančne zadeve četrtne skupnosti,
12 na kadrovske zadeve,
10. točk se je nanašalo na delo sveta in
na obravnavanje vlog občanov oziroma podjetij.
V letu 2007 je svet sprejel 102 sklepa:
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7 sklepov se je nanašalo na sprejem zapisnikov,
16 sklepov je bilo v zvezi s delom na sejah sveta,
21 sklepov se je nanašalo na izvrševanja finančnega načrta četrtne skupnosti za
leto 2007,
2 sklepa sta se nanašala na finančna poročila za leto 2006,
12 sklepov je bilo v zvezi s kadrovskimi zadevami,
13 sklepov se je nanašalo na vloge občanov oziroma podjetij in
31 sklepov se je nanašalo na delo sveta Četrtne skupnosti Vič.
Realizacija sklepov:
sklepi v zvezi s sprejemom zapisnikov so bili takoj realizirani;
sklepi v zvezi z delom sveta so bili realizirani na samih sejah. To so sklepi, ki so
se nanašali na dopolnitve dnevnega reda, snemanje sej, oblike zapisnikov in
podobno;
sklepi v zvezi z izvrševanjem finančnega načrta za leto 2007 so bili vsi realizirani
v mesecu novembru 2007;
sklepa, ki sta se nanašala na poročilo o izvrševanju finančnega načrta četrtne
skupnosti za leto 2006, sta bila takoj realizirana;
sklepi v zvezi s kadrovskimi zadevami so bili v večini ţe realizirani na samih
sejah, na naslednji seji pa smo morali opraviti še zamenjavo Mojce Nemgar, ki je
bila članica v Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, Komisiji za
okolje in Komisiji za zdravstvo in socialo;
sklepi, ki so se nanašali na vloge občanov in podjetij so bili z naše strani vsi
realizirani, kar pomeni, da smo vloge s svojimi predlogi posredovali pristojnim
sluţbam. Štirje sklepi so bili realizirani in sicer – asfaltiranje Ceste v Gorice,
ureditev povezovalne ceste med Tibilisijsko in Gerbičevo ulico (šolska pot),
obnovljena so bila igrala na dvorišču bloka Reška ulica 1 do 17 in odpeljani so
bili odpadki, ki so jih zbrali občani Ceste v Gorice. Sedem sklepov je še v
realizaciji, saj je preteklo zelo malo časa od sprejetja le teh. Na en sklep, glede
priznanja osnovne šole, ne poznamo odgovora, en odgovor smo prejeli in ga
poslali občanom in en odgovor smo poslali podjetju;
sedem sklepov o delu sveta se je nanašalo na ustanovitev komisij s svojim
delovnim področjem; trije sklepi so bili v zvezi s sprejemov finančnih načrtov
četrtne skupnosti; trije sklepi na podaljšanje prog mestnega potniškega prometa
številka 1 in 6; dva sklepa sta se nanašala na reševanje problematike v četrtni
skupnosti, na podlagi katere sta bila sklicana tudi razgovora (vrtec-intervencijska
pot in Klub mariborskih študentov). Ostali sklepi pa so bili v zvezi s problematiko
zdravstvenega doma, na odločanje četrtne skupnosti, na predloge za poglobitev
ţelezniške proge in gradnjo večnamenske dvorane.
V letu 2007 je svet poslal 59 dopisov, od tega jih je bilo v zvezi z izvrševanjem
sklepov sej sveta 36,9 dopisov se je smiselno nanašalo na sklepe sej sveta in
sicer dopisi poslani Ljubljanskemu potniškemu prometu, podţupanu, inšpekciji,
ureditvi šolske pešpoti, seznamu otrok in sodelovanju v čistilni akciji. Ostalih 14
dopisov se je nanašalo na objavo zapisnikov na spletni strani, obvestilom članom
sveta in sodelovanju mestnega svetnika s svetom četrtne skupnosti Vič.

46

V iztekajočem se letu je Svet Četrtne skupnosti Vič organiziral eno prireditev in dve
čistilni akciji ter bili soorganizator še ene prireditve.
V prireditvi, ki je bila poimenovana »Viški dan sosedov«, so bile poleg občanov
četrtne skupnosti Vič, povabljene tudi vse četrtne skupnosti z območja Mestne
občine Ljubljana. Organizirano je bilo tekmovanje v balinanju.
V čistilnih akcijah na območju Ceste v Gorice so sodelovali občani na Cesti v
Gorice, člani sveta četrtne skupnosti Vič, s svojo prisotnostjo pa sta vse
sodelujoče pozdravila ţupan g. Zoran Jankovič in podţupan g. Jani
Moderndorfer.
Svet Četrtne skupnosti Vič je bil skupaj s Svetom četrtne skupnosti Roţnik in
Osnovno šolo Vič soorganizator »Drugih viških ţabjih tekov« (interno gradivo ČS
Vič, 2007).
11.3.6 Delo Četrtne skupnosti Vič v letu 2008
Svet Četrtne skupnosti Vič je imel od 6. izredne seje 28.11.2007, ko smo obravnavali
poročilo za leto 2007, pa do današnje seje 4 redne seje, 6 izrednih in 3
korespondenčne seje.
Udeleţba članov na sejah je bila 73%, kar je 7% manj kot v letu 2007. Povprečno je
bilo na vsaki seji 11 članov sveta.
Na sejah sveta sta bila 2 krat prisotna ţupan in podţupan Mestne občine Ljubljana.
Obravnavanih je bilo 42 točk dnevnega reda. Od tega so se:
4 točke nanašale na sprejeme zapisnikov,
4 toče na predloge in vprašanja članov sveta,
8 na finančne zadeve četrtne skupnosti,
3 na kadrovske zadeve,
17 na delo sveta,
3 na obravnavo vlog občanov oziroma podjetij.
V tem obdobju je svet sprejel 47 sklepov:
6 sklepov se je nanašalo na zapisnike,
7 sklepov se je nanašalo na izvrševanje finančnega načrta,
4 sklepov je bilo v zvezi s kadrovskimi zadevami,
13 sklepov se je nanašalo na vloge občanov oziroma podjetij,
17 sklepov se je nanašalo na delo sveta.
Realizacija sklepov:
Sklepi v zvezi s sprejemom zapisnikov in v zvezi z delom sveta so bili takoj
realizirani.
Sklepi v zvezi z realizacijo finančnega načrta so bili realizirani, nekaj jih bo še v
teh dneh.
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Skepi v zvezi s kadrovskimi zadevami so bili realizirani vsaj z naše strani, ne ve
pa se, ali so bili predlogi, ki jih je svet predlagal sprejeti – evidentiranje članov
sveta v svete osnovnih šol in vrtcev.
Sklepi, ki so se nanašali na vloge občanov, so bile z naše strani realizirani, saj so
bili posredovani na prave naslove.
Sklep,i v zvezi z delom sveta, so se nanašali na gradnjo podzemnih garaţ v
obliki javno zasebnega partnerstva, ki je še v fazi priprave. Dva sklepa sta se
nanašala na sanitarno deponijo Barje – ponudbe sveta še niso bile realizirane.
Glede avtobusnih postajališč proge št. 6b bodo le ta realizirana do konca leta.
Mala dela so bila opravljena.
V zvezi s sejninami je v postopku predog za povečanje sejnin za predsednika iz
dosedanjega 1% na 2% in za člane iz 0,5% na 0,8%.
V iztekajočem letu je Svet Četrtne skupnosti Vič organiziral dve prireditvi in eno
čistilno akcijo ter bil soorganizator še ene prireditve in sicer:
teniški turnir Vič open, kjer so sodelovali člani sveta, občani in predstavniki
podjetij;
viški dan sosedov, kjer so se sodelujoči pomerili v balinanju, predstavljen pa je bil
tudi rugby;
v čistini akciji na območju Ceste v Gorice so sodelovali občani, člani sveta, ţupan
in podţupan in
svet je bil soorganizator tretjih viških ţabjih tekov.
V tem obdobju so občani na območju naše četrtne skupnosti pridobili:
Ena najpomembnejših novih pridobitev je vzpostavitev proge avtobusnega
potniškega prometa številka 6b do Vnanjih Goric. Tako je bila uslišana večletna
prošnja prebivalcev Kozarij za povezavo z mestnim prometom.
Na pobudo občanov je Svet Četrtne skupnosti zahteval postavitev dveh
prometnih znakov (prepovedano parkiranje), enega prometnega znaka (prehod
za pešce) in enega prometnega znaka omejitev hitrosti, kar je bilo realizirano.
Javno podjetje Vodovod kanalizacija je odpravilo slepi rokav vodovoda na
Koperski ulici. Svet Četrtne skupnosti je iz sredstev, ki jih dobi za delo četrtne
skupnosti, uredil plato s klančino pred sedeţem četrtne skupnosti, kakor tudi
popravil pešpot, ki poteka od Tomaţičeve ulice do Trţaške ceste. Iz sredstev
vzdrţevanja je bila nasuta makadamska pot do hiš na delu Cesta v Gorice
(interno gradivo ČS Vič, 2007).
11.4 ČETRTNA SKUPNOST MOSTE

11.4.1 Predstavitev
Splošni podatki:
Število prebivalcev: 22.831;
Površina: 3.400.000m²;
www.ljubljana.si/si/mol/cetrtne_skupnosti/moste/predstavitev/default.html
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11.4.2 Sedeţ četrtne skupnosti
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
ČETRTNA SKUPNOST MOSTE
Ob Ljubljanici 36 a
1000 LJUBLJANA.
telefon: +386 (0)1 544 23 75, 524 41 47;
faks: +386 (0)1 544 23 76;
elektronska pošta: mol.moste@siol.net.
Uradne ure:
ponedeljek od 8. do 12. in od 13. do 15. ure;
sreda od 8. do 12. in od 13. do 16. ure;
petek od 8. do 12. ure
(MOL, Četrtna skupnost Moste).
11.4.3 Člani četrtne skupnosti Moste za obdobje 2006 - 2010
Svet četrtne skupnosti Moste sestavlja 17 članic in članov in sicer:
1. Stanislava Marija Ferenčak Marn – predsednica
2. Joţe Bajec – podpredsednik
3. Matejka Derganc
4. mag. Matej Enci
5. Adriana Globokar
6. Josipa Kaplanović
7. Ivan Marenk
8. Dragan Mihelčič
9. Blanka Odlazek
10. Joţef Rauter
11. Staša Rejc
12. Dr. Joţe Roth
13. Peter Škulj
14. Mirjam Šprohar
15. Joţica Virant
16. Branko Zagorc
17. Boštjan Zgazivoda.
11.4.4 Prioritetne naloge za 2007. leto in druga obdobja
Člani Sveta so v gradivu za sejo prejeli predlog prioritetnih nalog. Predloţene so tudi
pobude šol in drugih ustanov z območja četrti. Te pobude so ţe vključene v predlog.
Nekatere pobude so prispele naknadno in bi jih bilo potrebno še vključiti. Nato je
predsednica navzoče povabila k razpravi o predlogu in k dopolnitvi predloga
prioritetnih nalog. V razpravi je bilo predlagano, da se predlog prioritetnih nalog za
leto 2007. leto in druga obdobja dopolni z naslednjimi dopolnitvami:
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zagotovitev (izgradnja, nakup ali adaptacija – prilagoditev prostorov MOL)
posebnega socialnega zavoda oziroma domovanja za iz psihiatrične bolnišnice
odpuščene bolnike, občane MOL, ki zunaj bolnišnice nimajo urejenega bivanja in
še potrebujejo skrb lokalne skupnosti oziroma druţbe. Lokacija: kjerkoli v MOL;
preprečevanja uţivanja drog (s posebnim zakonom kot je proti-kadilski) in
zagotovitev večje varnosti površin, objektov in uporabnikov ustanov, zavodov,
katerih ustanovitev, lastnik ali skrbnik je MOL. Lokacija: v vsej MOL;
ureditev neasfaltirane površine v asfaltirano in označeno parkirišče. Lokacija: ob
Psihiatrični kliniki Ljubljana, Studenc 48 (moţnost za parkiranje 200 avtov);
zagotovitev varnejšega dostopa do zavoda, ustanove MOL s postavitvijo
omejevalcev hitrosti. Lokacija: Vrtec Vrba, Brodarjev trg 8 (prioriteta 2007);
zagotovitev varnejšega dostopa do zavoda, ustanove MOL s postavitvijo količkov
vzdolţ površine za dostopanje. Lokacija: Vrtec Vejica, Preglov trg 10 (prioriteta
2007);
asfaltna preplastitev makadamske poti. Lokacija: med SŠTG in ZD Nove Fuţine,
Preglov trg (prioriteta 2007);
postavitev količkov za preprečevanje parkiranja ob trgovini Mercator na
Rusjanovem trgu, zaradi zagotovitve dostopov do trgovine za invalide in matere z
otroškimi vozički;
predlaga se izgradnja ţelezniškega postajališča v bliţini Olme za boljšo
prometno povezavo s središčem mesta.
Sprejet in potrjen je bil predlog prioritetnih nalog za ČS Moste za leto 2007 in za
kasnejša leta s predlaganimi dopolnitvami. Vse prioritetne naloge, za katere so
pričakovali v reševanju v letu 2007, oddamo do 5. februarja 2007 glavni pisarni MOL
kot pobude in predloge ČS Moste na osnutek proračuna MOL za leto 2007.
Vsem zavodom, ustanovam, organizacijam, zlasti Psihiatrični kliniki Ljubljana, ki so
se odzvale na naše povabilo za sodelovanje pri pripravi seznama prioritetnih nalog,
smo poslali pisne zahvale (zapisnik 3. seje sveta ČS Moste, 2007, str.3).
11.5 OCENA USPEHA, PRI DOSEGANJU ZASTAVLJENIH CILJEV
11.5.1 Delovanje Četrtne Skupnosti Moste za leto 2007
Svet Četrtne skupnosti Moste je doseganje ciljev zagotavljal tako, da je imel v letu
2007 devet rednih, eno izredno in eno korespondenčno sejo. Redne seje Sveta z
udeleţbo širokega kroga vabljenih občanov so potekala kot:
- osrednja čistilna akcija,
- Evropski dan sosedov,
- moščanski dan sosedov na športno druţabni prireditvi Sosed sosedu-človek,
- na prireditvi za otroke Velikanček,
- na kulturno umetniški prireditvi »Bezgovo popoldne« v Domu starejših
občanov Fuţine in pri kateri je sodelovala tudi osrednja lokalna knjiţnica,
- dnevu odprtih vrat programa CONA v sklopu CSD Moste-Polje, itd.
- Za vzpodbudo zunanjim sodelavcem – krajanom je pripravil slavnostno
druţenje ob koncu leta, pred tem pa je krajane animiral s šaljivim nagradnim
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vprašanjem in resnim nagradnim natečajem za iskanje prometne ureditve
pasaţe v okolju naselja Nove Fuţine.
Številne pobude in predloge (tudi pritoţbe) sokrajanov so bile široko zajete,
preverjene, ogledane na kraju samem in zbrane v temeljito zapisane Prioritetne
naloge ČS Moste za leto 2007 leto in kasnejša leta. Popis celotne problematike je bil
posredovan krajanom v presojo in dopolnjevanje na razširjeni seji Sveta, ki je
obravnavala varnostne razmere (splošne in prometne, predvsem poti v šole in vrtce)
skupaj s Policijsko postajo Moste in predstavniki vseh oddelkov in sluţb Mestne
uprave MOL, ki se je v letu 2007 vzorno odzvala na vabilo k sodelovanju (manjkal je
ponovno le Svet za varnost meščank in meščanov MOL).
Kot novost so bile uvedene tudi »govorilne ure« za sokrajane, na katerih se je bilo
moţno vsako prvo sredo v mesecu neposredno pogovoriti s predsednico.
Neposredni pogovori so tudi močno ublaţili nezadovoljstvo občanov, ki se je
stopnjevala zaradi moteče dejavnosti Papir servisa in glede vzpostavitve
»integracijske hiše« v okolju četrti. Na ta način je bil zmanjšanj pritisk z
nezadovoljstvom tudi na kabinet ţupana in druge nosilce urejanja pogojev prebivanja
v Ljubljani.
V letu 2007 se je Svet ČS Moste kot soorganizator (ali samostojni organizator)
pridruţil prizadevanjem v dobro prebivalcev oţjega (ČS Moste) in širšega (MOL)
okolja, in sicer pri naslednjih nalogah, programih in aktivnostih:
vzpodbujal in pomagal razvijati ter proslaviti 55. obletnice taborništva v Mostah,
vzpodbujal mlade okolja naselja Kodeljevo (dokaj zaprto naselje zaradi načina
prebivanja) v povezovanje s sodelovanjem v čistilni akciji »Za lepšo Ljubljano« s
čiščenjem otroških igrišč, športnih in rekreacijskih površin, poti v šolo, itd. ter
zaključnim druţenjem (z udeleţbo maskote Snage in skromno obdaritvijo
prizadevnim udeleţencem),
vzpodbujal vse občane okolja ČS Moste na osrednji čistilni akciji »Za lepšo
Ljubljano« z druţenjem po akciji s skromnim prigrizkom in napitkom (potekala je
v okolju Novih Fuţin zaradi logističnih okoliščin),
samostojno in v soorganizaciji z drugimi je organiziral Evropski in Moščanski dan
sosedov (EDS in MDS) kot sejemsko prireditev s predstavitvami nosilcev
ţivljenja in dela v okolju ČS Moste in Ljubljani, kako občani lahko kvalitetno
preţivljajo svoj prosti čas ali ustrezno rešujejo svoje druge okoliščine,
soorganiziral je prizadevanja pridobivanja osnovnih znanj za ţivljenje (kuhanja,
plavanja, varnosti v prometu, prve pomoči, poţarne varnosti, splošne varnosti,
itd.), pri nekaterih kot samostojni nosilec (Sosed sosedu-človek, dan odprtih vrat
Cone, itd.),
soorganiziral je povezovanje najstarejših občanov, ki prebivajo v druţbeno
organiziranih oblikah (domovi starejših v ČS, Ljubljani in vsej Sloveniji) s tistimi,
ki so še na naslovih stalnega bivališča z druţenjem, ki je vseboval umetniško in
kulturno udejstvovanje in ustvarjanje najstarejši (umetnikov-samorastnikov,
Bezgovo popoldne v DSO Fuţine),
soorganiziral je aktivnosti projekta Sosed sosedu človek, pri kateri je bil
samostojni nosilec programa »Velikanček« - kulturno druţabna prireditev za
otroke in mladostnike ob koncu leta z obiskom dedka Mraza, Boţička in drugih
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dobrih stricev (s sejemsko, kulturno prireditvijo /ţiva igra z ţivo govorjeno
slovensko besedo-kot protiuteţ TV in računalnikom/ in s skromno pomočjo
otrokom in mladostnikom v funkcionalni obliki: šolske, športne potrebščine in
sladkarije),
soorganiziral je pridobivanje osnovnih znanj za ţivljenje in širitev splošne
izobrazbe in razgledanosti mladih,
soorganiziral je prizadevanja za ohranjanje vitalnosti, kondicije in zdravja
najstarejših prebivalcev pri vzpodbujanju izletništva in pohodništva v okolico
Ljubljane (Janče, Toško čelo, Orle, Urh, Pot spominov, druge kraje SLO, itd.).
Za razvoj okolja je za Svet ČS Moste predstavljala pomemben prispevek redna seja
na Oddelku za urbanizem MU MOL (sedaj Oddelek za urejanje prostora), kjer se je z
odlično pripravljenim gradivom Četrtna skupnost Moste zelo uspešno vključila v
strateško razvojne programe Mestne občine Ljubljana.
Natančen popis problematike (Prioritetne naloge) in dobro pripravljeno gradivo za
razvoj okolja je na sokrajane vplivalo pozitivno, saj so bili njihovi problemi prebivanja
zaznani, obravnavani in opremljeni s konkretnimi predlogi za reševanje, tako da se
jim je nejevolja zaradi »neslišanosti« in »neupoštevanja« dokaj zmanjšala.
Za obveščanje občanov je bila sproti posodobljena in dopolnjevana spletna stran,
večkrat (4) so bila objavljena vaţnejša obvestila v lokalnem glasilu Turistične vesti in
enajstkrat v lokalnem glasilu Zeleni glas. Desetkrat pa je o svojem delu in
problematiki Svet ČS Moste seznanil širšo javnost (radio, televizija, osrednji
časopisi). Z vaţnejšimi obvestili in predstavitvami ČS Moste je ciljal koordinatorje v
večstanovanjskih hišah, v društvih, šolah, vrtcih in podobnih ustanovah in sicer je v
letu 2007 razposlal in razdelil okoli dva tisoč obvestil in predstavitev.
Za zmanjšanje pritoţb glede (ne)pobiranja iztrebkov domačih ţivali je ob večjih sejah,
dnevih sosedov in drugih prireditvah razdelil posameznim lastnikom domačih ţivali
več tisoč ustreznih vrečk in vzpodbudno pismo. Za nekatera druga pomembna
obvestila občanom Ljubljane in njenih oţjih delov se je povezoval in sodeloval z
oddelki Mestne uprave (OPVIŠ, Urad za mladino, za preprečevanje zasvojenosti, za
informacije s področja varstva okolja, drugo) ter gradiva sočasno s svojimi
posredoval prebivalcem četrti Moste.
Svet je v letu 2006 pričel s programom »Dvig kulture branja« ter z njim nadaljeval
tudi naslednje leto. Potreben je bil dokup tistih knjig, ki so v knjiţnicah najbolj iskane
in so zanje najdaljše čakalne dobe. V ta namen se je ustvarila povezava z dvema
enotama osrednje knjiţnice Joţe Mazovec, štirimi knjiţnicami v osnovnih šolah in
dvema v srednjih šolah. Knjiţnice je opremil s skoraj dvesto izvodi najbolj branih knjig
ter s tem zaznavno vplival na skrajšanje čakalnih dob na posamezen naslov, v obeh
letih je tako obogatil občane s skoraj petstotimi naslovi novih knjig.
V letu 2007 je Svet ČS Moste navezal stike in sodeloval s skoraj vsemi društvi četrti,
ki v njenem okolju povezujejo več tisoč občanov (interno gradivo ČS Moste, 2007).
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11.5.2 Nastanek morebitnih nepričakovanih posledic pri izvajanju programa
Nepričakovanih negativnih posledic pri izvajanju nalog, aktivnosti in dejavnosti ni bilo.
Svoj 3. mandat je Svet ČS Moste pričel s 5 člani iz 2. mandata in kar 12 novimi člani,
ki pa so dokaj dobro ţe na začetku poprijeli za svoje delo in naloge, tako da ni bilo
teţav z izvajanjem nalog.
Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseţenimi cilji iz
poročila preteklega leta ali več preteklih let.
Glede na razpoloţljiva finančna sredstva in načrtovane naloge, so bile v glavnem vse
predvidene naloge za leto 2007 uspešno opravljene in izvedene.
Finančno poslovanje je potekalo v skladu z internimi pravili in postopki.
Vsa naročila blaga in storitev so bila izvedena v skladu s predpisi o javnem naročanju.
Notranji finančni nadzor je potekal preko Oddelka za finance in računovodstvo Mestne
uprave Mestne občine Ljubljana.
Zastavljeni cilji so bili realizirani in s tem doseţeni (interno gradivo ČS Moste, 2007).

11.5.3 Ocena učinkov poslovanja neposrednega uporabnika na druga področja
Z vzpostavitvijo komunikacije s sedanjim ţupanom MOL in podjetjem Papir servis ter
zainteresirano javnostjo se kaţejo pozitivni premiki v nadaljevanju iskanja rešitev
negativnih vplivov dejavnosti tega podjetja na okolico.
Za vplive proizvodnje TE-TOL na okolje so redna letna srečanja vodstva TE-TOL s
Svetom ČS Moste postala tradicionalna in redna oblika sodelovanja.
Sodelovanje z društvi in podobnimi skupinami v okolju ter podpora njihovim
prizadevanjem v okolju ČS Moste imajo posledično večjo prepoznavnost in
vključenost krajanov v njihove aktivnosti oziroma večje število članstva, predvsem
zaradi podpore programom socialnega varstva, športa ter rekreacije. Na področju
kulture (dvig kulture branja) so se čakalne dobe za najbolj iskane in brane naslove
knjig v javni in šolskih knjiţnicah zmanjšale.
Informiranje o okolju, predvsem zgodovina in problemi določene ulice, so v širši in oţji
javnosti naletele na pohvalne in vzpodbudne odmeve (predstavitve so bile objavljene
na radiu in v lokalnem glasilu). V letu 2007 je koordinatorka ČS pripravila dve taki
predstavitvi (za Zaloško in Povšetovo ulico), a so občani ţeleli, da jih pripravi tudi za
druge ulice okolja četrti Moste.
Starejši občani, tako tisti, ki prebivajo v organiziranih oblikah oskrbe, kot drugi, ki še
prebivajo na svojih domovih, ţelijo, da se sodelovanje z njimi v bodoče še poveča.
Tudi skupne seje Sveta ČS Moste s Svetom stanovalcev Doma starejših občanov
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Fuţine ter soorganiziranje raznih prireditev za starejše krajane so postala stalna in
redna oblika sodelovanja (interno gradivo ČS Moste, 2007).
11.5.4 Poročilo o novostih v okolju četrtne skupnosti Moste 17. 11. 2007 do 10.
10. 2008
Članice in člani Četrtne skupnosti Moste skladno s svojimi moţnostmi spremljajo
novosti v svojem okolju, zahvaljujoč koordinatorkama pa so nanje redno opozorjeni in
seznanjeni.
Med 17. 11. in 10.10. 2008 so opazili sledeče novosti:
Na ploščadi Preglovega trga 15 so bile popravljene in pobarvane ulične svetilke;
Popravljen je bil izruvan betonski količek na mostu s kapelico (čez Ljubljanico) na
Chengdujski ulici;
Nevarno prevrnjen betonski nosilec na zelenici med voznimi pasovi na Zaloški je
bil odstranjen;
Delno so bili popravljeni robniki pločnikov na delu Ulice Jana Husa (razrast
korenin drevja);
Sanirana je bila varovalna ograja (pogosti trki vozil) na Povšetovi 65;
Odstranjenih je bilo nekaj zelo motečih divjih odlagališč odpadkov: za
transformatorjem Pod jeţami in na Ovsenjakovi;
Skupaj s krajani je Svet ČS Moste izvedel osrednjo čistilno akcijo v sklopu akcije
»Za lepšo Ljubljano« (april 2008);
Za krepitev boljših odnosov in manjšo odtujenost prebivanja v urbanih okoljih je
ČS Moste izvedel prireditev »Evropski dan sosedov v Mostah« (maj 2008);
Zaradi vplivov na okolje je z vodstvom TE – TOL in Svetom ČS Moste potekalo
redno letno srečanje,
Za izboljšanje medsosedskega soţitja je potekala redna skupna seja Sveta
stanovalcev Doma starejših občanov Fuţine in Sveta ČS Moste;
Sanirana so bila igrala na otroških igriščih III. kategorije: na Rojčevi 6 -8, na
Toplarniški, na Zaloški 78 – 98;
Športna dvorana Slovan na Kodeljevem je pričela postopke za izgradnjo prizidka
(ustreznejši garderobni prostori);
V celoti je bilo odpravljeno parkiranje teţkih tovornjakov na Osenjakovi (s
preprosto postavitvijo nekaj cvetličnih korit);
Na Zaloški 51 se je pričela gradnja novega stanovanjsko poslovnega objekta s
sluţnostno potjo od Proletarske čez športno površino proti Zaloški;
Dva nevarna ovinka sta postala varnejša za voţnjo z »narezkanjem« asfalta: na
Povšetovi 65 in na Partizanski 1;
Postavljena je bila dolgo zaţelena varovalna ograja vzdolţ otroškega igrišča I.
kategorije v Parku Kodeljevo (med igriščem in ţelezniško progo Ljubljana Metlika)
in varovalna ograja ob Koširjevi ulici (pot v šolo) od igrišča do Povšetove;
Saniran je bil steber javne razsvetljave na stičišču Gortanove z Ulice Jana Husa;
Odprt in nevaren jašek na Osenjakovi je bil uničen in zasut (opuščen gradbeni
jašek brez funkcije);
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S peščeve površine (pločnika) je bil umaknjen avtomat za pijače (oviral gibanje
pešcev pri postajališču MPP »Selo«);
Povečana je bila hitrost voţnje na Kajuhovi ulici (iz 50 na 60 km/uro), pred tem pa
zniţani robniki pločnika (za invalide, vozičke) na zebri proti Domu starejših
občanov v Štepanjskem naselju;
V oţjem središču Most (Partizanska, Vodmatska, Ul. 15. aprila, itd) se je
nadaljevala sanacija podzemnih napeljav oz. podzemne infrastrukture, promet je
bil ustrezno urejen (začasni semaforji, pritoţb ni bilo);
Po dolgotrajnem prizadevanju Sveta ČS Moste so bile zelenice in okolica otroških
igrišč v naselju Nove Fuţine (trava do pasu, klopi, komarji, smrad po gnilem)
poleti 2008 končno spodobno pokošene;
Breţina Ljubljanice (od Zaloške 48) proti sotočju z Grubarjevim prekopom se je
začela urejati, pri nekdanji tovarni TEOL pa tudi utrjevati (do končanja sanacije bo
otroško igrišče zaprto, ker delovna mehanizacija drugod nima moţnosti dostopa);
Na Koširjevi sta bila zarisana dva nova prehoda za pešce (varna pot v šolo);
Svet ČS Moste je s Centrom za socialno delo Moste-Polje in Društvom SPM
pripravil ter izvedel medkulturno športno prireditev: Oţivimo Fuţine: SOSED
SOSEDU – ČLOVEK (več kot dva tisoč udeleţencev, september 2008);
Izveden je bil širok posvet pristojnih za odpravo motečega in nedovoljenega
parkiranja tik ob oknih na zahodni strani Doma starejših občanov Fuţine;
Izvedena je bila široka ustna obravnava ureditve nedovoljenega parkiranja na
pločniku (pot v šolo) pri lokalu Pinki Pod jeţami. Ureditev bo sočasna z adaptacijo
lokala;
Več kot mesec dni je potekala javna razgrnitev dokumentov strateških in
izvedbenih načrtov Ljubljane;
Izveden je bil posvet OGDB – promet in vodstva ČS Moste o bodočih nalogah za
urejanje mirujočega prometa,
Kot priprava na izvedbo »malih del« (zasaditev drevja na parkirišču Nove Fuţine
40 v preprečitev pregrevanja soseske, za lepši videz, itd.) je bil z izvajalcem
opravljen ogled in posvet;
Odstranjena so bila nevarna, trhla drevesa na suhozidju pred knjiţnico Nove
Fuţine,
Pričele so se aktivnosti za prireditev za otroke in mladostnike (z naslovom
»Velikanček«, obisk dedka Mraza in Sončnice);
Jeseni 2008 je bil izveden program Sveta ČS Moste »Dvig rekreativno športne
kulture«;
Kolesarji so se varno pričeli voziti po kolesarskih stezah od Studenca do
Kliničnega centra (in obratno);
Postajališče MPP so primernejše označena z avtobusnimi progami;
Z novim prizidkom je lekarna Nove Fuţine postala sodobnejša;
Pošta Moste se je začasno preselila Zaloško 65, ker prostore (na Zaloški 67)
obnavljajo;
Osnovna šola v Mostah ima nova okna (Vide Pregarc), nove garderobne omarice
so pridobili učenci OŠ Ketteja in Murna, novo ograjo pa OŠ Nove Fuţine;
Priprave za obnovo mostu (čez Grubarjev prekop) na Hradeckega so v polnem
teku;
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Gradbena dela (optični kabli) potekajo v vsem okolju, zlasti na Kodeljevem
(interno gradivo ČS Moste, 031- 2/2008 - 12 (15209)).
Število sej Sveta ČS Moste (od 17. 11. 2007 do 10. 10. 2008)
rednih - 8 sej,
izrednih – 0,
dopisnih – 0.
Število komisij in delovnih teles: 4
Število sej:
rednih – 6,
izrednih -0,
dopisnih – 1.
Število javnih obravnav: 1
(udeleţeni, ţupan, podţupan in Mestna uprava).
Število sej, na katerih je bil navzoč ţupan in podţupan: 0.
Število sej Sveta ČS (z udeleţbo mestne uprave): 1.
Ţupan MOL navzoč na 1 posvetu.
Podţupan MOL navzoč na 1 posvetu.
Mestna uprava navzoča pri vseh posvetih (5 posvetov) (interno gradivo ČS Moste,
2008).
11.6 SKUPNE TOČKE IN RAZLIKE ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ IN ČETRTNE
SKUPNOSTI MOSTE
Skupne točke primerjanih četrtnih skupnosti so sledeče:
volitve v četrtne skupnosti se volijo na enak način,
uporabljajo isti Statut in isti Zakon o lokalnih volitvah,
seje so vodene na enak način, prav tako sklici (najmanj tri dni pred sejo se
pošljejo vabila),
zavzemajo se za problematiko v svoji četrtni skupnosti,
obe četrtni skupnosti imata enega predsednika in najmanj enega podpredsednika,
itd.
Razlike:
različno število četrtnih svetnikov (ČS Vič jih ima 15, ČS Moste pa 17),
ČS Vič ima več podpredsednikov,
različna velikost Četrtnih skupnosti in različno število prebivalcev,
drugačne prioritete zaradi različne problematike (interno gradivo ČS Moste,
2008).
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11.7 RAZISKAVA SEJ ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ IN ČETRTNE SKUPNOSTI
MOSTE ZA LETO 2008 IN ŠTEVILO SEJ ČETRTNE SKUPNOSTI VIČ ZA
LETO 2007 IN 2008
Tabela 1: Število sej četrne skupnosti Vič in četrtne skupnosti Moste za leto 2008
Seje v letu 2008

Četrtna skupnost
Vič

Redne seje
Izredne seje
Dopisne seje
Število komisij in delovnih teles
Število javnih obravnav
Število sej, v katerih je bil prisoten ţupan
in podţupan
Število sej Sveta CS (z udeleţbo mestne
uprave)
Ţupan MOL navzoč na posvetu
Podţupan MOL navzoč na posvetu
Mestna uprava navzoča na vseh
posvetih

4
6
3
2

Četrtna skupnost
Moste
14
0
1
4
1
0
1
1
1
5

Vir: interni podatki ČS Vič in ČS Moste za leto 2008
V tabeli sem prikazala število sej za leto 2008 ČS Vič in ČS Moste in primerjala,
koliko rednih, izrednih, dopisnih in drugih sej sta imeli obe četrtni skupnosti za
obravnavano leto. Obravnavano prikazuje spodnji graf (Graf 1).
Graf 1: Število sej v letu 2008 ČS Vič in ČS Moste
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Vir: interni podatki ČS Vič in ČS Moste v letu 2008
Grafično sem prikazala tudi število sej med obema četrtnima skupnostma. Ţal pa ni
zbranih podatkov za leto 2007. Dokumentacija o številu sej ČS Moste ni na voljo.
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Podatki o številu sej ČS Vič v letu 2007 in v letu 2008 so prikazani v naslednji tabeli
in grafu.
Tabela 2: Število sej četrtne skupnosti Vič za leto 2007 in 2008
Seje v letu 2007
Redna seja
Izredna seja
Korespondenčna seja
Prisotnost
na
sejah
ţupana in podţupana
Nesklepčne seje

Seje v letu 2008

7
5
2
0

4
3
6
2

1

0

Vir: interni podatki ČS Vič
Tabela 2 prikazuje primerjavo število sej v letu 2007 in 2008 . Grafični prikaz je
izdelan v spodnjem grafu (graf 2).
Graf 2: Seje ČS Vič v obdobju 2007 in 2008
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Vir: interno gradivo ČS Vič iz leta 2007 in 2008
Graf prikazuje ČS Vič za leto 2007 in 2008. Primerjane so vse vrste sej.
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12 ZAKLJUČEK

V diplomskem delu sem predstavila Mestno občino Ljubljana z vidika zakonodaje. Pri
tem sem navedla različne zakone, statut MOL za volitve ţupana, mestni svet in
četrtni svet za mandatno dobo štirih let od 2006 do 2010.
V tem mandatu ima v Mestnem svetu Lista Zorana Jankovića večino svojih članov,
kar triindvajset od petinštiridesetih. Za sprejem ali spremembo odlokov, statuta in
ostalih zakonov, ki se tičejo MOL, zadostuje 23 glasov. To pomeni, da se pri
glasovanju o spremembi statutov, odlokov in drugih zadev ni treba bati, da bi prišlo
do preglasovanja. Kadar so navzoči vsi člani, drugačno mnenje ali nasprotovanje ne
prideta do veljave.
V MOL sodelujemo tudi s sosednjimi občinami. Dogovarjamo se v zvezi z ureditvijo
primestnega avtobusnega prometa. Trenutno je v ospredju dogovor o podaljšanju
proge številka 6 do občine Brezovica. Z občino Medvode in z nekaterimi občinami pa
se še dogovarja ţupan MOL-a g. Zoran Janković. Po mojem mnenju so taki dogovori
koristni, kajti mestni avtobusi so cenejši, mesto postaja bolj dostopno za ljudi, ki so
odvisni od javnega prevoznega sredstva za prevoz na delo ali v šolo v Ljubljano. S
tem prihranimo naravne vire (nafta), zmanjša se promet na cestah, posledično gre za
manjše onesnaţenje okolja.
V Sloveniji imamo tudi moţnost prenesenih nalog iz drţavne ravni na občinsko, kar
se v praksi ţal še ni zgodilo. Bilo bi zanimivo, da bi naloge, ki jih izvaja drţava,
prenesla na občino, saj bi se tako rešila marsikaterega problema in bi se lahko bolj
posvetila nalogam, ki so koristne za narod kot celoto (npr. spodbujanje gospodarstva,
spodbujanje inovacij, večja zaposlenosti in sociala).
V četrtnem svetu delo poteka drugače, saj so v odločanje vpete različne politične
stranke. Izvoljeni predstavniki glasujejo po svoji lastni presoji. Večinoma so vsi sklepi
soglasno sprejeti. Gre za sprejemanje odločitev v dobro prebivalstva vsake
posamezne četrtne skupnosti.
Problemov v obravnavani Četrtni skupnosti Vič je veliko. Najbolj pereča je
problematika divjih odlagališč. Čeprav se vneto borimo proti njim, uspeh še zdaleč ni
zadovoljiv. Vsako leto organiziramo čistilne akcije za odstranitev novih smeti. Na
najbolj izpostavljenih mestih smo postavili opozorilne table »prepovedano
odlaganje«. Na ţalost nekateri občani opozoril ne jemljejo resno. Sama sem
prepričana, da bi ostrejši nadzor, tako fizični kot video nadzor, omogočil izslediti
kršitelje in jih primerno oglobiti. Kljub podanim predlogom v tej smeri na ţalost še ni
bilo nič storjenega.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV

ČS – četrtna skupnost
MOL – Mestna občina Ljubljana
t.i. – tako imenovano
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