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MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 

 

ZADEVA: Amandmaja  k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 

2011 in leto 2012 

 

K predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 in predlogu Odloka o 

proračunu Mestne občine Ljubljana za leto  2012, uvrščena na dnevni red 4. seje Mestnega 

sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 21.3.2011, vlagam naslednja amandmaja: 

 

 

1. AMANDMA 

 

V NRP občine za leto 2011 se pri proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo uvrsti NRP 

430 z nazivom »Arheološki parki – Emonska promenada«, v skupni vrednosti projekta 941.200 

EUR. Od tega znaša udeležba MOL 141.200 EUR, in sicer v letu 2011 45.000 EUR ter v letu 

2012  96.200 EUR, ter sofinanciranje ESRR v skupni višini 800.000 EUR, od tega v letu 2011 

300.000 EUR ter letu 2012  500.000 EUR. 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika za leto 2011 se zagotovijo sredstva za projekt iz 

prejšnjega odstavka v finančnem načrtu 4.7. Oddelek za kulturo: 

- na proračunski postavki 082018. Na navedeno proračunsko postavko, podkonto 413302 

se dodajo sredstva v višini 5.000 EUR. Sredstva se zagotovijo iz proračunske postavke 

082041 Materialni stroški, podkonto 413302. 

Pri nazivu proračunske postavke  081018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne 

dediščine se doda »udeležba MOL«.   

- odpre se nova proračunska postavka 082060 Regionalni projekti kulture – 

sofinanciranje ESRR, podprogram 18029002. Na proračunsko postavko 082060, 

podkonto 413302 se dodajo sredstva v višini 300.000 EUR. 

Sredstva v višini 300.000 EUR bodo pridobljena iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj (ESRR), za kar se povečajo prihodki za leto 2011 v višini 300.000 EUR na 

podkontu 741200. 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna in obrazložitve. 

 

Obrazložitev  

Mestna občina Ljubljana se je prijavila na poziv SVLR PU RRP za obdobje 2010-2012 s 

projektom Arheološki park Emona – Emonska promenada. S tem želimo pridobiti evropska 

sredstva za oživitev obstoječih arheoloških parkov s primernimi vsebinami v središču mesta in 



 

 

sicer Jakopičev vrt, Zgodnjekrščanski center  in Rimski zid. Vsebinsko želimo te arheološke 

parke združiti v celoto in jih povezati z Emonsko promenado pod Kongresnim trgom. 

Investicija pod Kongresnim trgom že poteka, tako da bo ta projekt namenjen nadgradnji, to je 

izvedbi muzejske prezentacije ter vzpostavitev »arheoloških poti« po Ljubljani. V ta namen smo 

v osnutku Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 na proračunski postavki 

082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine zagotovili finančna sredstva v višini 

40.000 EUR. 

3.3.2011 smo s strani Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalne politike prejeli poziv 

za dopolnitev vloge in sicer v delu, ki se nanaša na zagotovljena proračunska sredstva in načrt  

razvojnih programov. 

Glede na to smo proračunsko postavko 082018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine 

zvišali na 45.000 EUR v letu 2011 ter dodali v nazivu »udeležba MOL«, dodali smo načrt 

razvojnih programov za projekt Arheološki park Emona – Emonska promenade ter odprli 

postavko za odhodke iz namenskih sredstev 082060 Regionalni projekti kulture – sofinanciranje 

ESRR, ki bodo pridobljena s strani Evropskega sklada za regionalni razvoj in sicer v predvideni 

višini 300.000 EUR za leto 2011. Za znesek 300.000 EUR je potrebno povečati tudi prihodke 

proračuna za leto 2011 iz naslova prejetih sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

 

2. AMANDMA 

 

V NRP občine za leto 2012 se pri proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo uvrsti NRP 

430 z nazivom »Arheološki parki – Emonska promenada«, v skupni vrednosti projekta 941.200 

EUR. Od tega znaša udeležba MOL 141.200 EUR, in sicer ocena do 2012  45.000 EUR ter v 

letu 2012  96.200 EUR, ter sofinanciranje ESRR v skupni višini 800.000 EUR, od tega ocena do 

2012  300.000 EUR ter letu 2012  500.000 EUR. 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika za leto 2012 se zagotovijo sredstva za projekt iz 

prejšnjega odstavka v finančnem načrtu 4.7. Oddelek za kulturo: 

- na proračunski postavki 082018.  Na navedeno proračunsko postavko,  podkonto 

413302 se dodajo sredstva v višini 96.200 EUR. Sredstva se zagotovijo iz proračunske 

postavke 082041 Materialni stroški, podkonto 413302. 

- doda se nova proračunska postavka 082060  Regionalni projekti kulture – 

sofinanciranje ESRR, podprogram 18029002. Na proračunsko postavko 082060, 

podkonto 413302 se dodajo sredstva v višini 500.000 EUR. 

Sredstva v višini 500.000 EUR bodo pridobljena iz Evropskega sklada za regionalni 

razvoj (ESRR) za kar se povečajo prihodki za leto 2012 v višini 500.000 EUR na 

podkontu 741200. 

 

 Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna in obrazložitve. 

 

Obrazložitev  

Mestna občina Ljubljana se je prijavila na poziv SVLR PU RRP za obdobje 2010-2012 s 

projektom Arheološki park Emona – Emonska promenada. S tem želimo pridobiti evropska 

sredstva za oživitev obstoječih arheoloških parkov s primernimi vsebinami v središču mesta in 

sicer Jakopičev vrt, Zgodnjekrščanski center  in Rimski zid. Vsebinsko želimo te arheološke 

parke združiti v celoto in jih povezati z Emonsko promenado pod Kongresnim trgom. 

Investicija pod Kongresnim trgom že poteka, tako da bo ta projekt namenjen nadgradnji, to je 

izvedbi muzejske prezentacije ter vzpostavitev »arheoloških poti« po Ljubljani.  

3.3.2011 smo s strani Službe Vlade za lokalno samoupravo in regionalne politike prejeli poziv 

za dopolnitev vloge in sicer v delu, ki se nanaša na zagotovljena proračunska sredstva in načrt  

razvojnih programov. 

Glede na to je potrebno NRP 430 Arheološki park Emona – Emonska promenade uvrstiti tudi v 

proračun za leto 2012 ter zagotoviti sredstva lastne udeležbe na proračunski postavki  082018 

Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine-udeležba MOL v višini 96.000 EUR. Odpreti je 

potrebno tudi proračunsko postavko za odhodke iz naslova namenskih sredstev 082060 



 

 

Regionalni projekti kulture – sofinanciranje ESRR, ki bodo pridobljena s strani Evropskega 

sklada za regionalni razvoj in sicer v predvideni višini 500.000 EUR za leto 2012. Prav tako je 

potrebno za ta znesek povečati prihodke proračuna za leto 2012 iz naslova prejetih sredstev iz 

Evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 

 

 

 

                                                                                                             ŽUPAN 

                                                                                                       Zoran Janković   

                                                                                                               

 


