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MESTNI SVET 

 

 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za finance je na 35. redni seji,  

obravnaval gradivo za 42. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 

in je ob obravnavi točke 
Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 

 

obravnaval: 

 

a)Poročila delovnih teles 

- Odbora za varstvo okolja, 

- Odbora za šport, 

-Odbora za stanovanjsko politiko 

 

b) Amandmaje: 

I. proračunski uporabnik 4.9. Oddelek za varstvo okolja 

1. AMANDMA g. Janeza Kopača: 

 

V Posebnem delu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 se sredstva v poglavju 

4.9 Oddelek za varstvo okolja na postavki 051011 Proračunski sklad-okoljski sanancijski projekti na 

podkontu 4093 00 Sredstva proračunskih skladov, zvišajo za 1.040.000 EUR tako,  da ta postavka 

ostane nespremenjena in znaša 1.800.000 EUR. 

 

Dodatna sredstva za proračunsko postavko iz prejšnjega odstavka se zagotovi iz poglavja 4.15 

Oddelek za šport na postavki 081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura 

ŠP Stožice-udeležba MOL, podkonto po ekonomski klasifikaciji 4204 01 Novogradnje.  

 

Obrazložitev: 

Proračunski sklad za odpravo posledic obremenitev okolja v Mestni občini Ljubljana je bil 

ustanovljan marca 2007 z namenom, da bi se v proračun formalno lahko prelili dobički javnih 

zavodov, predvsem Lekarne Ljubljana, saj sicer izplačilo dobička javnega zavoda ni mogoče. 

Proračunski sklad naj bi po utemeljitvi mestne uprave takrat, torej v letu 2007, prejel 20 milijonov 

EUR, ki naj bi bili namenjeni za odpravo posledic obremenitev okolja z namenom preprečevanja 

morebitnih posledic nelegalnih posegov v okolje na vodovarstvenih območjih, pomembnih za oskrbo… 

 

 

Amandma NI bil sprejet z 0 glasovi  ZA in 6 glasovi  PROTI od 6 navzočih. 

 

 

 



II. Proračunski porabnik 4.15 Oddelek za šport 
2. AMANDMA Svetniškega kluba SDS: 

 

Pri uporabniku 4.15 Oddelek za šport se sledeče postavke črtajo: 

081048 v višini 1.877.230 EUR 

081052 v višini 7.875.738 EUR 

081044 v višini      10.375 EUR 

081045 v višini       90.770 EUR 

081049 v višini 1.407.923 EUR 

081051 v višini 7.978.226 EUR 

 

Znesek 19.240.262 EUR, kolikor znašajo manj odhodki proračuna, se uporabi v višini 16.564.819 

EUR za zmanjšanje proračunskega primanjkljaja in preostali del v višini 2.675.443 EUR se prenese na 

postavko 045119 Mestni javni promet, »konto 4100 00 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in 

drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb« za namen subvencioniranja dijaških vozovnic. 

 

 

Obrazložitev: 

Ker je v rebalansu navedenih nekaj postavk namenjenih dodatnim stroškom javnega partnerja pri 

javnem zasebnem partnerstvu »Stožice« , kar pa brez predhodne revizije Računskega sodišča RS, ki 

bo izkazala upravičenost in nespornost takih izdatkov, za proračun MOL lahko predstavlja veliko 

finančno škodo, predlagamo zadržanje izvedbe poplačila. Menimo, da je za proračun MOL bolj 

smotrno zmanjšanje zadolženosti ter subvencioniranje dijaških vozovnic. 

 

 
Amandma NI bil sprejet s 2 glasoma ZA in 4 glasovi  PROTI od 6 navzočih. 

 
 

Nato je odbor glasoval o  naslednjem 

 

 

PREDLOGU SKLEPA: 

 

Odbor za finance  podpira predlog Odloka o rebalansu proračunu Mestne občine Ljubljana za 

leto 2010 in ga predlaga Mestnemu svetu Mesten občine Ljubljana v sprejem. 
 

 

Sklep JE bil sprejet s 4 glasovi  ZA in 1 glasovi  PROTI od 6 navzočih. 
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mag. Irena STRELEC 

Predsednica odbora: 

Jadranka DAKIĆ 

 

 


