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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                        k 5a. tč., 35. seje MS MOL 
MESTNI SVET                                                                                                      25. januar 2010 
 
 
AMANDMAJI K PREDLOGU ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE  
LJUBLJANA ZA LETO 2010  
 
 
 
K predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010, uvrščenemu na dnevni red 
35. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 25.1.2009, vlagamo naslednje 
amandmaje: 
 
 

1. AMANDMA  
 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in 
promet, Notranje zadeve in varnost, prometna varnost predlagamo: 
 
povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini 10.000,00 € za proračunskega 
uporabnika  4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Notranje zadeve in varnost, 
Policijska in kriminalistična dejavnost, Prometna varnost, proračunska postavka 016003 – Svet za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu.  
 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z 
nepremičninami, Upravljanje objektov  v lasti MOL, Upravljanje s poslovnimi prostori, konto 
4205010 Obnove. Zneski se ustrezno popravijo. 
 
Obrazložitev: 
Na naših cestah umre preveč ljudi in otrok. Osveščenost in izboljšanje prometne varnosti je 
pomembna. Dodatna sredstva so potrebna za izboljšanje prometne varnosti in preventive na 
področju Ljubljane.  
 
 

2. AMANDMA  
 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in 
promet, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, Urejanje cestnega prometa, Mestni javni 
promet predlagamo: 
 
povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v skupni višini 3.000.000,00 € za proračunskega 
uporabnika  4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Promet, prometna infrastruktura in 
komunikacije, mestni javni promet, proračunska postavka 045119 – Mestni javni promet, konto 
410099 druge subvencije javnim podjetjem. 
 
Sredstva se prerazporedijo iz postavk proračunskega uporabnika in sicer:  

- 2.000.000,00 € iz 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami, Gospodarjenje z zemljišči, 
Pridobivanje zemljišč, konto 420600  nakup zemljišč, 

- 1.000.000,00 € iz 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, Cestni promet in 
infrastruktura, 045199 Cestni projekti, 420402 Rekonstrukcije in adaptacije.  

Zneski se ustrezno popravijo. 



 
 

 
Obrazložitev: 
Mestni svet je sprejel Odlok o organizaciji in načinu izvajanja mestnih linijskih prevozov potnikov, 
kjer je v 30. členu Odloka zapisano, da mora MOL iz proračuna zagotoviti sredstva za opravljanje 
javne službe in višina teh sredstev predstavlja razliko med lastno ceno in prodajno ceno storitve 
javne službe. 
 
 

3. AMANDMA  
 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje, Varstvo in vzgoja predšolskih otrok predlagamo: 
 
povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini 100.000,00 € za Oddelek za predšolsko 
vzgojo in izobraževanje, Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, druge oblike varstva in vzgoje otrok 
proračunska postavka 091114 – Sofinanciranje programov za otroke, konto 412000 tekoči 
transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam. 
 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo, 
Ohranjanje kulturne dediščine, postavka Ljubljanski grad, konto 420401 Novogradnje. Zneski se 
ustrezno popravijo. 
 
Obrazložitev: 
V preteklem letu smo financirali več programov v zvezi s programi otrok tudi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam. V letu 2010 bi lahko ta sredstva vsaj delno obdržali in jih namenili za 
izvajanje programov. Mol lahko izvaja svoje programe in hkrati še lahko takšne programe izvajajo 
druge ustanove ter organizacije. 
 
 

4. AMANDMA  
 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje, izobraževanje predlagamo: 
 
povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini 20.000,00 € za Oddelek za predšolsko 
vzgojo in izobraževanje, Izobraževanje, primarno in sekundarno izobraževanje, osnovno šolstvo 
proračunska postavka 091299 – Obnova šol, konto 412199 drugi posebni materiali in storitve. 
 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave, 
Dejavnost občinske uprave, postavka Izdatki za blago in storitve, konto 402923 Druge članarine. 
Zneski se ustrezno popravijo. 
 
Obrazložitev: 
Sredstva se porabijo za pripravo vse dokumentacije novogradnje športne dvorane OŠ n.h. Maksa 
Pečarja, tako da bomo pri rabalansu proračuna 2010 zagotovili sredstva za izdelavo projektne 
dokumentacije. 
 
 

5. AMANDMA  
 
V tekstualnem delu pri proračunskem uporabniku 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje, izobraževanje, obnova šol, stran II/196 se spremeni prvi odstavka tako, da se glasi: 
 
Osnovna šola n.h. Maksa Pečarja – novogradnja športne dvorane in adaptacija šolskih 
prostorov. 
Predvidena je gradnja nove športne dvorane, manjkajočih učilnic s kabineti in adaptacija obstoječih 
prostorov šole. Urediti je potrebno tudi zunanje površine in obnoviti športno igrišče. Ker je ČS 
Črnuče predlagala izgradnjo večje športne dvorane tudi za potrebe kraja in športa se do rebalansa 
proračuna za leto 2010 pripravi NRP in vsa ostala potrebna dokumentacija. 



 
 

 
Obrazložitev: 
Želja pobudnikov za izgraditev športne dvorane za potrebe krajanov t.j. Svet ČS Črnuče, Zveze 
športnih društev Črnuče in ČO SD Črnuče je bila, da lahko v športnem objektu  postavijo tribune.  
 
 

6. AMANDMA  
 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo,  
Zdravstveno varstvo predlagamo: 
 
doda se nova postavka: 1702 Dejavnost zdravstvenih domov. Za obnovo zdravstvenih domov in 
investicijski nadzor naj se na tej postavki zagotovijo sredstva v višini 800.000 €.  
 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske 
dejavnosti in promet, Cestni promet in infrastruktura, proračunska postavka Sofinanciranje cestne 
infrastrukture – aneks MOL – DARS, konto 420402 Rekonstrukcije in adaptacije. Zneski se ustrezno 
popravijo. 
 
Obrazložitev: 
Sredstva za financiranje obnove zdravstvenih domov in investicijskega nadzora smo iz proračuna 
za leto 2008 in 2009 umaknili z obrazložitvijo, da je potrebno razčistiti zadeve kam gre denar in da 
se bodo kasneje zagotovila ta sredstva. Situacija se je razčistila, dejstvo pa je, da naši zdravstveni 
domovi potrebujejo sredstva za obnovo. 
 
 

7. AMANDMA  
 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 
Zdravstveno varstvo, preventivni programi zdravstvenega varstva predlagam: 
 
povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini 30.000,00 € za proračunskega 
uporabnika Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Zdravstveno varstvo, preventivni programi 
zdravstvenega varstva, proračunska postavka Programi neprofitnih organizacij - zdravstvo, konto 
412000 tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam. 
 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo, Drugi 
programi v kulturi, proračunska postavka Svetovna prestolnica kulture 2010, konto 412000 Tekoči 
transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam. Zneski se ustrezno popravijo. 
 
Obrazložitev: 
Programov dodatnega izobraževanja na področju zdravstva je veliko in potrebe s sredstvi, ki so 
namenjena v predlogu niso zadostna. 
 
 

8. AMANDMA  
 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.8 Oddelek za zdravje in socialno varstvo, 
Zdravstveno varstvo, drugi programi na področju zdravstva predlagam: 
 
povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini 5.000,00 € za proračunskega uporabnika 
Oddelek za zdravje in socialno varstvo, Zdravstveno varstvo, drugi programi na področju 
zdravstva, proračunska postavka Splošna nujna medicinska pomoč, konto 413302 tekoči transferji 
v javne zavode. 
 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo, Drugi 
programi v kulturi, proračunska postavka Svetovna prestolnica kulture 2010, konto 412000 Tekoči 
transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam. Zneski se ustrezno popravijo. 
 



 
 

Obrazložitev: 
S sredstvi, ki smo jih namenjali za program SNMP smo pokrivali stroške izobraževanje in 
usposabljanje motorista. Mislim, da je to dobro početi tudi vnaprej. 
 
 

9. AMANDMA  
 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.10 Oddelek za zaščito, reševanje in civilno 
obrambo,  Javna gasilska služba, Prostovoljne gasilske enote predlagamo: 
 
povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini 38.000,00 € za proračunskega 
uporabnika Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo,  Javna gasilska služba, proračunska 
postavka Prostovoljne gasilske enote, konto 412000 tekoči transferji neprofitnim organizacijam in 
ustanovam. 
 
Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo, Drugi 
programi v kulturi, proračunska postavka Svetovna prestolnica kulture 2010, konto 412000 Tekoči 
transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam. Zneski se ustrezno popravijo. 
 
Obrazložitev: 
Od osnutka do predloga je pripravljalec na zahtevo po dodatnih sredstvih za opravljanje redne 
dejavnosti, namesto da bi dodal nova sredstva, le prerazporedil sredstva na tej postavki. Zaradi 
prerazporeditve je podpostavka Investicijsko vzdrževanje gasilskih domov ostalo brez nujno 
potrebnih sredstev. Na podlagi razpisa GZL o potrebah za vzdrževanje, je zahtevkov za okoli 
350.000€. Prepričan sem, da skladno z zakonodajo moramo zagotoviti najbolj nujna sredstva za 
vzdrževanje, zato naj se zagotovijo sredstva za vzdrževanje v istem obsegu kot lansko leto. 
 
 
 
 
 
 

SVETNIŠKA SKUPINA SD v MS MOL 
 
 
 
 

 


