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          Točka 5 A) in b) 

MESTNI SVET 

P O R O Č I L O 

 

Odbor za finance je na 2. redni seji,  

obravnaval gradivo za 3. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

in ob obravnavi točke 

 

      a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 

b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 

 

obravnaval: 

 

Poročila: Komisije za mednarodne odnose, Odbora za varstvo okolja, Odbora za stanovanjsko 

politiko, Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, Odbora za gospodarske javne službe in promet, 

Odbora za lokalno samoupravo, Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, Odbora za šport, 

Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo, Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, Odbora za 

gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost, Odbor za 

urejanje prostora in urbanizem, 

 

Sklepe in pripombe Četrtnih skupnosti: Center, Šmarna gora, Posavje; pripombe meščanov in 

meščank iz javne razgrnitve in pripombe prispele po elektronski pošti ter pripombe Svetniškega 

kluba NSi.  

 

Pripombe iz razprave Odbora za finance: 

 

- Mag. Anže LOGAR ja posredoval pripombo četrtnih skupnosti, da je bil prekratek rok javne 

razgrnitve, glede na praznike. Nadalje je pripomnil, da nekatere postavke nimajo obrazložitve 

v tekstovnem delu. Zanimalo ga je zmanjšanje Investicij, pri porabniku 4.4., na 0; 1000 

kratno povečanje “Drugih izdatkov”, pri porabniku Mestna uprava; ali je možno vsaj 

nekatere projekte izpeljati na postavki NRP 1603 Oskrba z vodo, saj gre za zagotavljanje 

osnovnih potreb meščanov; nadalje ga je zanimala postavka pri investiciji Stadion Stožice. 

- Prof. dr. Metka TEKAVČIČ je menila, da bi bilo pri predstavitvi proračuna potrebno dodati 

primerjavo oz. realizacijo za leto 2010, skupaj z oceno realizacije. Predlagala je, da se 

predstavi finančno poslovanje Holdinga Ljubljana, saj  MS MOL ne razpravlja o 

investicijskih planih in poročilih Holdinga, tako da se ne da izgraditi slike o stanju javnih 

gospodarskih služb mesta. 

 

SKLEP 1: 

 

Odbor za finance se je seznanil s poročili delovnih teles in pripombami iz javne ragrnitve ter 

predlaga, da se jih upošteva pri pripravi Predloga Odloka o proračunu Mestne občine 

Ljubljana za leto 2011 in 2012 kot pripombe iz razprave. 

 

Sklep JE bil sprejet s 6 glasovi  ZA in 0 glasovi  PROTI od 7 navzočih. 

 

 

 

 



 

 

SKLEP 2: 

 

Odbor za finance podpira  Osnutka Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 

in 2012 in ju predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 

 

Sklep JE bil sprejet s 5 glasovi  ZA in 1 glasovi  PROTI od 7 navzočih. 

 

 

 

 

Pripravila:                                                 

mag. Irena STRELEC 

Predsednica odbora: 

Jadranka DAKIĆ 

 

 

 

 

 

 


