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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                           

MESTNI SVET 

 

 

 

ZADEVA:  AMANDMAJI  k predlogu Odloka o rebalansu proračuna 

                    Mestne občine Ljubljana  za leto 2010  

 

Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana predlagam, da k predlogu Odloka o rebalansu 

proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010, uvrščenemu na dnevni red  42. seje mestnega 

sveta, sklicane za dne 27. 9. 2010, sprejmejo naslednji amandmaji: 

  

1. AMANDMA 

 

Za 1. členom se doda nov 2. člen, ki se glasi: 

V odloku o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 se v 25. členu doda nov drugi 

odstavek, ki se glasi: 

»Javni stanovanjski sklad Mestne občine Ljubljana se v letu 2010 lahko likvidnostno zadolži do 

3.000.000 eurov.«  

 

Ostala člena se ustrezno preštevilčita. 

 

Obrazložitev: 

Zadolževanje in izdajanje poroštev javnega sektorja na ravni občine ureja 10.g člen ZFO-1, ki 

določa, da se javni zavodi, javna podjetja, javni skladi in javne agencije, katerih ustanoviteljica 

je občina, smejo zadolževati: 

1. s soglasjem občine,  

2. pod pogoji, ki jih določi občinski svet,  

3. če imajo zagotovljena sredstva za servisiranje dolga iz neproračunskih virov.  

 

Soglasje izda občinski svet. Obseg zadolževanja se določi z odlokom o proračunu. Višina 

likvidnostnega zadolževanja za posredne proračunske uporabnike s predpisi ni določena in se 

določi z odlokom o proračunu občine. Likvidnostno posojilo je po ZJF posojilo, ki se najame za 

obdobje največ enega leta zaradi začasnega primanjkljaja finančnih sredstev (3. člen).  

 

V letu 2009 je JSS MOL prišel v položaj, da mu je zaradi neusklajenosti prihodkov in 

odhodkov, občinski svet z rebalansom dovolil kratkoročno likvidnostno zadolževanje do 

5.000.000 €. V letu 2010 JSS MOL umirja investicijski cikel in ocenjuje, da bi z likvidnostnim 

zadolževanjem do 3.000.000 € lahko pravočasno poravnaval prevzete obveznosti.  Posojilo bo 

vrnil iz lastnih neproračunskih virov (sredstev najemnin in vračila posojil) obračunanih v letu 

2010 in 2011.  



 

 

2. AMANDMA 

 

V posebnem delu rebalansa proračuna MOL za leto 2010 v SPREMEMBAH IN 

DOPOLNITVAH LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA se pri stavbah na 

proračunskem uporabniku 4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE PROJEKTE IN INVESTICIJE 

doda nova vrstica z naslednjimi podatki: 

 

Resljeva c. 

23 

2010 k.o. Tabor 110 Ocena 

3.300 

Solastniški 

delež podstrehe 

(cca 10 %) 

Parc.št. 2260, zk. 

vl.št. 2338 

 

 

Obrazložitev: 

Predmetna prodaja solastniškega deleža na podstrehi stavbe Resljeva cesta 23, kljub 

zainteresiranosti stranke za odkup, ni bila uvrščena v letni načrt razpolaganja za leto 2010, ker 

za stavbo Resljeva cesta 23 ni bilo urejeno lastništvo Mestne občine Ljubljana, kar je pogoj za 

izvedbo razpolaganja, skladno z veljavno zakonodajo. V začetku septembra 2010 smo z 

zemljiškoknjižnim lastnikom (ZPIZ) uskladili besedilo Pogodbe o uskladitvi 

zemljiškoknjižnega stanja z dejanskim, ki bo v nadaljevanju podlaga za vpis lastninske pravice 

na delu stavbe Resljeva cesta 23 v korist Mestne občine Ljubljana, kar pomeni, da lahko 

pričnemo s postopkom prodaje solastniškega deleža MOL na skupnem delu stavbe – podstrehi. 

 

3. AMANDMA 

 

V  Predlogu odloka o rebalansu proračuna MOL za leto 2010 se v tretjem delu predloga 

rebalansa III. Načrt razvojnih programov, v seznamu Načrti razvojnih programov po 

proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, pri proračunskem uporabniku 4.4. 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, razdelek »Komunala«, naredijo popravki v 

seznamu Načrta razvojnih programov številka 240 Ureditev Kongresnega trga, in sicer: 

 v vrstici C – Ostali viri – sofinanciranje javna podjetja – infrastruktura, se znesek v 

stolpcu ocena do 2010 »3.000.000« nadomesti z zneskom »629.993«, v stolpcu rebalans  

2010 se znesek »8.980.000« nadomesti z zneskom »650.990«, v stolpcu plan 2011 se 

znesek »0« nadomesti z zneskom »220.164« 

 v rubriki Skupaj viri za projekt se znesek »38.606.428« nadomesti z zneskom 

»28.127.575«.  

Skladno z navedenim popravkom se uskladijo seštevki in obrazložitve v tretjem delu rebalansa 

proračuna MOL. 

                                                            

Obrazložitev 

Amandma predlagam, ker so v seznamu Načrtov razvojnih programov pri 4.4. Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet, NRP št. 240 Ureditev Kongresnega trga, pri vrstici C - Ostali 

viri – sofinanciranje javna podjetja – infrastruktura, pomotoma ostali podatki iz sprejetega 

Proračuna 2010, kar je potrebno uskladiti z dejansko in predvideno dinamiko financiranja 

projekta. Predlagani popravek vpliva  na izkazano skupno vrednost projekta, ki je 28.127.575 

evrov in ne 38.606.428 evrov kot je prikazano v seznamu NRP, saj se ostali viri financiranja 

projekta zmanjšujejo. Predlagani amandma nima vpliva na splošni in posebni del rebalansa 

proračuna MOL, saj ostali viri ne predstavljajo odhodkov proračuna MOL, pač pa sredstva 

javnih podjetij, ki sofinancirajo projekt.  

 

 

 
 Ž U P A N 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran JANKOVIĆ 

 


