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          Točka 5 a), b) 

MESTNI SVET 

 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za finance je na 3. redni seji,  

obravnaval gradivo za 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 

in ob obravnavi točke 

 

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

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

 

 

 

- obravnaval poročila delovnih teles : 

 

Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, Odbora za stanovanjsko politiko, Odbora za šport, 

Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje, Odbora za 

lokalno samoupravo. Odbora za varstvo okolja, Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in 

kmetijstvo, Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, Odbora za urejanje prostora in urbanizem, 

Odbora za zaščito, reševanje in civilno obrambo. 

 

-pripombe Četrtne skupnosti Sostro in   Sklep ČS Center ter Komisije za pritoţbe občanov  

 

-obravnaval amandmaje: 

 

A: Amandmaji k predlogu proračuna MOL za leto 2011 

 

I./ SPLOŠNI DEL K PRORAČUNU 

 

1.  - 2011 AMANDMA mag. Anţeta Logarja Svetniški klub SDS, k 4. členu:  

 

“Drugi odstavek 4. člena se dopolni tako, da se za besedo: 

 »dejavnostjo«   

Doda vejica in se pravilno glasi: 

»dejavnostjo, so prihodek proračuna.«  

 

Za   6 

Proti  0 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandma podpira. 

 

 

 

 

2.– 2011: AMANDMA mag. Anţeta Logarja, Svetniški klub SDS, k 21. členu:                                                                                    



 

 

“Tretji odstavek 21. člena se dopolni tako, da se za besede:  

 »postavke« 

Doda vejica in se pravilno glasi: 

» postavke, iz katerih se financirajo blago in storitve,«   

 

Za   6 

Proti  0 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandma podpira. 

 

3.-2011 AMANDMA Zofije Mazej Kukovič, Svetniški klub SDS, k 25. členu:  

 

“Prvi odstavek 25. člena se spremeni tako, da se doda k : 

»lahko zadolţi do višine 12.000.000 evrov.«   

naslednje   

»in se odloči za uvedbo enoletnega moratorija na vračanje kreditov MOL v višini 8.207.208,00 

evrov. Na ta način nadomesti del amortizacije iz javnih podjetij. Razlika do načrtovane višine 

sredstev, ki bi jih naj MOL pridobil iz amortizacije javnih podjetij, pa pokrije iz dobička podjetij v 

lasti MOL-a, ki se morajo ustrezno povečati tudi zaradi njihovih investicijskih vlaganj in uvajanja 

Poslovne odličnosti v sistem poslovanja.«  

 

Za   1 

Proti  5 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

4.-2011  AMANDMA  Zofije Mazej Kukovič, Svetniški klub SDS k 25. členu:                                                            
 
»Četrti odstavek 25. člena se spremeni tako, da se črtajo besede:  

 »lahko v letu 2011 zadolţijo do skupne višine 20.000.000 evrov.« 

in se jih nadomesti z: 

»lahko v letu 2011 Javni stanovanjski sklad zadolţi do skupne višine 3.000.000 evrov. 

Javni podjetji Energetika in Snaga pa namesto zadolţevanja za načrtovane projekte, da le-ta za te 

namene uporabijo amortizacijo v celotni višini, dobiček pa prenesejo v proračun.«   

 

 

Za   1 

Proti  5 

Prisotni 6 

 

Odbora za finance amandmaja ne podpira. 

 

5. -2011  AMANDMA Zofije Mazej Kukovič,  Svetniški klub SDS,  k 25. členu: 

 

“Peti in šesti odstavek  25. člena se črtata (o zadolţevanju JP Energetika in JP Snaga).” 

 

Za   1 

Proti  5 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

II. / 1. Mestni svet 



 

 

 

6. -2011 AMANDMA Svetniškega kluba SD: 

 

»V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 1. Mestni svet, Politični sistem, Politični sistem, 

Dejavnost občinskega sveta, Politične stranke, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 

ustanovam predlagamo: 

 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v skupni višini 25.000,00 € za proračunskega 

uporabnika Mestni svet, Politični sistem, glavni program Politični sistem, podprogram 01019001 - 

Dejavnost občinskega sveta,  proračunska postavka 084002 - Politične stranke, na podkontu 412000 

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, dodatnih 25.000 €. 

 

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave, 

Lokalna samouprava, glavni program Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 - 

Administracija občinske uprave, proračunska postavka 013302 - Izdatki za blago in storitve in sicer 

na podkontu 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in 

drugih v znesku 25.000 €. Ostali zneski v proračunu se ustrezno popravijo.« 

 

Za   1 

Proti  5 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

7.-2011 AMANDMA  Svetniškega kluba DeSUS: 

 

»V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 1. Mestni svet,  Politični sistem, Politični sistem, 

Dejavnost občinskega sveta, Politične stranke, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 

ustanovam predlagamo: 

  

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v skupni višini 25.000,00 € za proračunskega 

uporabnika Mestni svet, Politični sistem, glavni program Politični sistem, podprogram 01019001 - 

Dejavnost občinskega sveta,  proračunska postavka 084002 - Politične stranke, na podkontu 412000 

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, dodatnih 25.000 €. 

  

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave, 

Lokalna samouprava, glavni program Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 - 

Administracija občinske uprave, proračunska postavka 013302 - Izdatki za blago in storitve in sicer 

na podkontu 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in 

drugih v znesku 25.000 €. Ostali zneski v proračunu se ustrezno popravijo. 

 

Za   0 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

8.-2011  AMANDMA Mirka Brnič Jagra, Svetniški klub SDS: 

 

»V postavki 0101 »Politični sistem«, konto 4000 00 »Osnovne plače« se zmanjša oz. spremeni tako, 

da se črta številka:  

»130.282«  

in se jo nadomesti s številko: 

»80.282«  



 

 

Posledično se zaradi uravnoteţenosti proračuna znesek 50.000 € prenese na nov konto 011107 

»Sredstva za delovanje svetniških klubov in samostojnih svetnikov« podkonto 4029 21 “Pravniška 

pomoč svetniškim klubom«. 

 

Za   2 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

II./ 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 

 

 

9. -2011 AMANDMA Mirka Brnič Jagra, Svetniški klub SDS: 

 

»Pokopališče Sostro 

Predlagamo, da se na postavki 049002, 062088 šifra projekta v NRP 2091, povišajo sredstva iz višine 

20.000 EUR na 100.000 EUR. Sredstva se prerazporedijo iz postavke 049002, 062088 šifra projekta 

047- pokopališče Ţale. 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

10.-2011 AMANDMA, Svetniškega kluba NSi: 

 

»V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, podprogram 13029002 Investicijsko vzdrţevanje in 

gradnja občinskih cest se poveča proračunska postavka 045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč za 

200.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne 

uprave, podprogram 06039001 Administracija občinske uprave, proračunska postavka 011101 Plače, 

prispevki in drugi prejemki delavcev v MU. Zneski se ustrezno popravijo. Popravijo se tudi vrednosti 

ustrezne postavke v Načrtu razvojnih programov.« 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

11.-2011 AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

»V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, podprogram 13029002 Investicijsko vzdrţevanje in 

gradnja občinskih cest se poveča proračunska postavka 045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč za 

1.000.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika: 

- 4.1. Sekretariat mestne uprave, podprogram 06039001 Administracija občinske uprave, proračunska 

postavka 011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU v višini 500.000,00 EUR.  



 

 

- 4.15 Oddelek za šport v podprogramu 18059001 Programi športa, proračunska postavka 081052 

Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice-udeleţba MOL v višini 

500.000,00 EUR. 

Zneski se ustrezno popravijo. Zagotovi se tudi ustrezna postavka v Načrtu razvojnih programov.« 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

12.-2011 AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

»V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, podprogram 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 

se poveča proračunska postavka 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo za 

1.200.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.15 Oddelek za šport v 

podprogramu 18059001 Programi športa, proračunska postavka 081052 Večnamenska športna 

dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice-udeleţba MOL v ustrezni višini. 

Zneski se ustrezno popravijo. Zagotovi se tudi ustrezna postavka v Načrtu razvojnih programov.« 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

13.-2012 AMANDMA mag. Anţeta Logarja, Svetniški klub SDS: 
 

»Amandma k postavki 4029 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, 

notarjev in drugih.  

Omenjena postavka se zniţa za 288 845 evrov. Sredstva se namenijo za spremembo dinamike 

komunalne dejavnosti. Projekti, ki so v postavki 16039001 Oskrba z vodo v NRP predvideni za leto 

2012, se v omenjeni vrednosti začnejo izvajati v letu 2011.« 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

14.-2011 AMANDMA mag. Anţeta Logarja, Svetniški klub SDS: 

 
»Amandma k postavki 0402 Informatizacija uprave 

Postavka 0402 Informatizacija uprave se ohrani na ravni iz leta 2010. Prihranek v višini 514 765 

evrov se nameni za spremembo dinamike komunalne dejavnosti. Projekti, ki so v postavki 16039001 

Oskrba z vodo v NRP predvideni za leto 2012, se v omenjeni vrednosti začnejo izvajati v letu 2011.« 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 



 

 

 

 

15. -2011  AMANDMA mag. Anţeta Logarja, Svetniški klub SDS: 
 

»Amandma  k postavki 0101 Politični sistemi:  

Postavke 011105 Sredstva za plače in nadomestila, 011107 Sredstva za delovanje svetniških klubov 

in samostojnih svetnikov, 011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta se ohranijo na ravni iz leta 

2010. Prihranek v višini 176 470 evrov se nameni za spremembo dinamike komunalne dejavnosti. 

Projekti, ki so v postavki 16039001 Oskrba z vodo v NRP predvideni za leto 2012, se v omenjeni 

vrednosti začnejo izvajati v letu 2011.« 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

16. -2011  AMANDMA Svetniškega kluba SD: 

 

»V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 

Notranje zadeve in varnost, Policijska in kriminalistična dejavnost, Prometna varnost predlagamo: 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v skupni 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 in sicer na podkontu 402199 dodatnih 5.000 € in podkontu 402999 

dodatnih 5.000 €.  

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, glavni program Varovanje okolja in naravne dediščine, podprogram Ravnanje z 

odpadno vodo,  proračunska postavka 052005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo in 

sicer na podkontu 420401 - Novogradnje v znesku 10.000 €. Ostali zneski v proračunu se ustrezno 

popravijo.« 

 

Za   0 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

17.-2011  AMANDMA Mojce Škrinjar, Svetniški klub SDS: 

 

»Na proračunski postavki 051001 »javna snaga in čiščenje javnih površin« se spremeni vsota 

2.916.000, E tako, da se poveča za 500.000,00 E in se za enak znesek zmanjša vsota na 4.15 Oddelek 

za šport, postavka  081052 - »Večnamenska športna dvorana, skupni protori in infrastruktura ŠP 

Stoţice – udeleţba MOL.« 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

 

 



 

 

18.-2011  AMANDMA Mojce Škrinjar, Svetniški klub SDS: 

 

»4.4. Gospodarske dejavnosti in promet  

Na proračunski postavki 051002 »Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture« se  vsota 

3.319.464,00€  poveča za 1.000.000,00€. in se za enak znesek zmanjša  vsota  na postavki 081052- 

»Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice- udeleţba MOL«. 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

19.-2011 AMANDMA prof. dr. Ţiga Turka, Svetniški klub SDS : 

 

»Amandma 2011«. Stara vrednost je v stolpcu »predlog 2011«. Stran proračuna, na katerega se 

proračun nanaša je v stolpcu »stran«. Ostali stolpci so informativni in povzeti iz proračuna. V prvem 

delu tabele so postavke, kjer se znesek zmanjša, v drugem postavke, kjer se znesek poveča. 

 
Postavka realizacij

a 2009 
realizacij
a 2010 

predlog 
2011 

p2010/r20
11 

amandma 
2011 

a2010/r
2011 

razlika str
an 

01019003 
Dejavnost župana 
in podžupanov 

252.051 225.677 301.936 133,79 191.825 0,85 -110.111 II/
5 

0403 Druge 
skupne 
administrativne 
službe (župan) 

374.390 388.832 358.830 92,28 330.507 0,85 -28.323 II/
15 

0403 Druge 
skupne 
administrativne 
sluţbe (sekr. 
Mestne uprave) 

530.445 510.771 743.462 145,56 434.155 0,85 -309.307 II/
22 

06039001 
Administracija 
občinske uprave 

20.942.8
15 

20.027.8
49 

21.460.8
64 

107,16 17.023.672 0,85 -
4.437.192 

II/
22 

06039002 
Razpolaganje in 
upravljanje s 
premoženjem 

532.380 109.752 140.000 127,56 93.289 0,85 -46.711 II/
24 

SKUPAJ       -
4.931.643 

 

Postavka         
05029001  
Znanstveno – 
raziskovalna 
dejavnost 

225.470 115.335 116.000 100,58 300.000 2,60 184.000  

13029002 
Investicijsko 
vzdrževanje in 
gradnja občinskih 
cest 

1.693.41
0 

3.372.36
9 

1.497.53
7 

44,41 3.000.000 0,89 1.502.463  

045119 Mestni 
javni promet 

7780974 6255612 5.736.42
7 

91,70 6.500.000 1,04 763.573  

14029001  
Spodbujanje 

  0 - 500.000  500.000  



 

 

razvoja malega 
gospodarstva 
091127 Adaptacije 
novih oddelkov 
vrtcev 

888.766 2.280.52
4 

0 0,00 1.000.000 0,44 1.000.000  

081001 Šport 
otrok in mladine 

2.815.70
3 

2.058.39
0 

2.685.05
5 

130,44 3.000.000 1,46 314.945  

081003 Delovanje 
športnih društev 
in zvez 

185.348 171.929 190.000 110,51 250.000 1,45 60.000  

Prenos na četrti za 
kulturo in šport 

    300.000,00  300.000  

SKUPAJ       4.624.981  
RAZLIKA       -306.662  

 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

II./ 4.5 Oddelek za urejanje prostora 

 

20. -2011  AMANDMA  Mirka Brnič Jagra, Svetniški klub SDS : 

 

»4.5. Oddelek za urejanje prostora, konto 062099 »LMM-načrtovanje javnih površin in prenova« 

podkonto 4205 01 »Obnove« se zmanjša oz. spremeni tako, 

 

da se črta številka: 

 

»205.640« 

 

in se jo nadomesti s številko: 

 

»190.640« 

 

Posledično se zaradi uravnoteţenosti proračuna znesek 15.000 € prenese na postavko 0101 »Politični 

sistem«, poveča podkonto 4029 38 »Prejemniki zunanjih sodelavcev« 

in 

Posledično se zaradi uravnoteţenosti proračuna znesek 80.000 € prenese na nov podkonto »Anketni 

dvostopenjski natečaji« pod postavko 062095 »Prostorski plan« 

 

Za   0 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

II./ 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje 

 

21.-2011 AMANDMA Svetniškega  kluba DeSUS : 

 



 

 

»V Posebnem delu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se v poglavju 4.6 

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje na postavki 091118 Sredstva za vzdrţevanje 

počitniških domov podkonto 4205 00 Investicijsko vzdrţevanje in izboljšave, opredelijo v višini 

170.749 EUR tako, da ta postavka znaša 170.749 EUR.  

Sredstva za proračunsko postavko iz prejšnjega odstavka se zagotovi iz Finančnega načrta 4.3. 

Oddelek za ravnanje z nepremičninami postavka 062085 Nakup zgradb in prostorov ter upravljanje 

stanovanj, konto 4200 02 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov za počitek in rekreacijo«  

 

Za   2 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

22. -2011 AMANDMA Mojce Škrinjar, Svetniški klub SDS : 

 

»4.6 Predšolska vzgoja in izobraţevanje 

Na postavki  091119 »Tekoče vzdrţevanje in načrtovanje - javni vrtci« podkonto 4021 99 »Drugi 

posebni materiali in storitve« se  vsota poveča za 17.000,00€,  za isto vsoto pa se zmanjša  postavka  

091110 – »drugi odhodki – vrtci«, podkonto 4029 20 »sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih 

izvedencev, tolmačev notarjev in drugih« -   na podprogramu Varstvo in vzgoja predšolskih otrok, 

kjer le ta izkazuje nepojasnjeno in nepotrebno zvečanje v primerjavi z vsoto leta 2010 prav za to 

višino.« 

 

Za   2 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

23.-2011  AMANDMA Mojce Škrinjar, Svetniški klub SDS : 

 

»4.6. Predšolska vzgoja in izobraţevanje 

Besedilo opisa glavnega programa1903 »Primarno in sekundarno izobraţevanje« spremeni tako, da 

se drugi odstavek, ki se glasi: 

 

 „Cilji osnovnošolskega izobraţevanja so sledeči: 

- omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj  v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvojnega obdobja; 

posredovati temeljna znanja in spretnosti, 

razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraţevanje.“ 

 

zamenja z besedilom  2. člena Zakona o osnovni šoli, ki se glasi: 

 

»Cilji osnovnošolskega izobraţevanja so:  

– zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;  

– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega 

razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;  

– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z 

razvojem njegove pozitivne samopodobe;  

– pridobivanje zmoţnosti za nadaljnjo izobraţevalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti 

za vseţivljenjsko učenje;  



 

 

– vzgajanje in izobraţevanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično druţbo, 

kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje 

in drugih kultur, naravnega in druţbenega okolja, prihodnjih generacij;  

– razvijanje zavesti o drţavni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, 

njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje drţavljanske odgovornosti;  

– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;  

– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za 

spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;  

– razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, 

informacijskem, druţboslovnem in umetnostnem področju;  

– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na 

območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madţarskem jeziku;  

– razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;  

– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;  

– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;  

– razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doţivljanje umetniških del ter za 

izraţanje na različnih umetniških področjih;  

– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in 

ustvarjalnosti učenca.«. 

 

Za   0 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

24.-2011 AMANDMA Svetniškega kluba SD: 

 

»V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in 

izobraţevanje, Kultura, šport in nevladne organizacije, Šport in prostočasne aktivnosti, Programi za 

mladino, Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke predlagamo: 

 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini 20.000,00 € za Oddelek za predšolsko 

vzgojo in izobraţevanje, Kultura, šport in nevladne organizacije, Šport in prostočasne aktivnosti, 

Programi za mladino, proračunska postavka 084008 – Sofinanciranje prostočasnih programov za 

otroke, podkonto 412000 – Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam. 

 

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, glavni program Varovanje okolja in naravne dediščine, podprogram Ravnanje z 

odpadno vodo, proračunska postavka 052005 – Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo in 

sicer na podkontu 420401 – Novogradnje v znesku 20.000 €. Ostali zneski v proračunu se ustrezno 

popravijo. 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 



 

 

 

II./ 4.7 Oddelek za kulturo 

 

25. -2011 AMANDMA Svetniškega kluba SD: 

 

»V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.7 Oddelek za kulturo, Kultura, šport in 

nevladne organizacije, Nepremična kulturna dediščina, Spominska obeleţja predlagamo: 

 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini 100.000,00 EUR za proračunskega 

uporabnika 4.7 Oddelek za kulturo, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, Nepremična kulturna 

dediščina, proračunska postavka 082052 - Spominska obeleţja, in sicer na novih podkontih: 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije, dodatnih 80.000 €  

412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam, dodatnih 20.000 € 

 

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, glavni program Varovanje okolja in naravne dediščine, podprogram Ravnanje z 

odpadno vodo, proračunska postavka 052005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo in 

sicer na podkontu 420401 - Novogradnje v znesku 100.000 €. Ostali zneski v proračunu se ustrezno 

popravijo.« 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

26. -2011 AMANDMA Ţupana: 

 

»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 udeleţba 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 »udeleţba 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 obrazloţitve.« 

 

Za   6 

Proti  0 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandma podpira. 

 

 

 



 

 

II./4.8. Oddelek za zdravje in socialno varstvo 

   

27. -2011 AMANDMA Svetniškega kluba DeSUS : 

 

»V Posebnem delu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se v poglavju 4.8. 

Oddelek za zdravje in socialno varstvo na postavki 109010 Dnevni center za starejše, opredeli 

sredstva v višini 300.000 EUR .  

Sredstva za proračunsko postavko iz prejšnjega odstavka se zagotovi iz Finančnega načrta 4.3. 

Oddelek za ravnanje z nepremičninami, postavka 062087 Nepremičnina Rog – finančni najem, konto 

4200 70 Nakup poslovnih stavb – finančni najem, ki se zniţa za 300.000 EUR.  

 

Za   2 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

28.-2011 AMANDMA Svetniškega kluba DeSUS : 

 

»V Posebnem delu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se v poglavju 4.8. 

Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na postavki 20049004 Socialno varstvo materialno 

ogroţenih, postavka 104001 Denarne pomoči, konto 4020 10 Hrana, storitve menz in restavracij, 

opredelijo sredstva v višini 15.000 EUR  

Sredstva za proračunski postavki iz prejšnjega odstavka se zagotovi iz konto 4029 20 Sodni stroški, 

storitev odvetnikov, sodnih izvedencev. tolmačev, notarjev in drugih, v višini 15.000 EUR.«  

 

Za   2 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

29.-2011 AMANDMA Svetniškega kluba DeSUS : 

 

»V Posebnem delu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se v poglavju 4.8. 

Oddelek za zdravje in socialno varstvo, na postavki 109006 Zavetišče za brezdomce, opredeli 

sredstva v višini 100.000 EUR  

Sredstva za proračunski postavki iz prejšnjega odstavka se zagotovi iz Finančnega načrta 4.3. 

Oddelek za ravnanje z nepremičninami postavka 013314 Razpolaganje in upravljanje z občinskim 

premoţenjem, konto 4205 01 Obnove, ki se zniţa za 50.000 EUR, ter konta 4025 00 Tekoče 

vzdrţevanje poslovnih objektov, v višini 50.000 EUR ter iz postavke 013317 Postopki po ZIKS-u in 

ZDEN. » 

 

Za   2 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

II./ 4.9. Oddelek za varstvo okolja 

 

30.-2011  AMANDMA Mirka Brnič Jagra, Svetniški klub SDS: 

 

»4.9. Oddelek za varstvo okolja 



 

 

V postavki 051011 »Proračunski sklad – okoljski sanacijski projekti se postavka zmanjša oz. se 

spremeni tako, 

da se črta številka: 

»833.100« 

in se nadomesti s številko 

»818.100« 

Posledično se zaradi uravnoteţenosti proračuna znesek 15.000€ prenese na postavko 011105 

»Sredstva za plače in nadomestila« in se poveča podkonto 4029 38 »Prejemniki zunanjih 

sodelavcev«. 

 

Za   0 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

II./ 4.11 Sluţba za razvojne projekte in investicije 

 

31. -2011  AMANDMA Mojce Škrinjar, Svetniški klub SDS: 

 

»V predlogu Proračuna za leto 2011 postavka  091199 Večje obnove in gradnje vrtcev v višini 

2.592.623,00 € se  poveča  za 1.00.000,00€. S to vsoto se  bo lahko obnovilo  oziroma zgradilo za 

25% več površin vrtcev, kot je bilo načrtovano.Za enak znesek se  zmanjša  vsota  na postavki  

081052- večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice- udeleţba MOL.« 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

II./ 4.15 Oddelek za šport 

 

32. -2011  AMANDMA Zofije Mazej Kukovič, Svetniški klub SDS: 

 

»Amandma k  4.15 Oddelek za šport postavka 081052 

Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice-udeleţba MOL se 

spremeni tako, da se črta številka: 

» 16.314.071« 

 

in se jo nadomesti s številko: 

»6.314.071«  

 

Posledično se zaradi uravnoteţenosti proračuna znesek 10.000.000,00 € prenese k  4.4  Oddelek za 

gospodarske dejavnosti in promet – 14 Gospodarstvo – postavka 14029001 Spodbujanje razvoja 

malega gospodarstva.« 

 

Za   1 

Proti  5 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

33.-2011  AMANDMA Svetniškega kluba DeSUS: 



 

 

 

»V Posebnem delu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011 se v poglavju 4.15. 

Oddelek za šport, na postavki 081005 Podporne storitve v športu doda nov konto: zdravstveno 

varstvo športnikov, kjer se opredeli sredstva v višini 130.000 EUR  

Sredstva za proračunsko postavk iz prejšnjega odstavka se zagotovi iz Finančnega načrta 4.15. 

Oddelek za šport, postavka 081009 Obnova in investicijsko vzdrţevanje javnih športnih objektov 

MOL in opreme, ki se zniţa za 130.000 EUR.  

 

Za   0 

Proti  6 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

34.-2011 AMANDMA Mojce Škrinjar, Svetniški klub SDS: 

 

»4.15 Oddelek za šport 

Na proračunski postavki  18059001 »Programi športa« se  vsota 2.685.055,00 poveča za   

400.000,00€  in sicer za razširitev drugih  do 80 urnih programov, ki jih nudijo izvajalci v 

sodelovanju z osnovnimi šolami v popoldanskih urah po 16.00 uri in ob praznikih ter počitnicah. Za 

enak znesek se  zmanjša  vsota  na postavki  081052- »Večnamenska športna dvorana, skupni prostori 

in infrastruktura ŠP Stoţice- udeleţba MOL«. 

 

Za   1 

Proti  5 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

35. -2011 AMANDMA Svetniškega kluba NSi:  

 

»V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.15 Oddelek za šport v podprogramu 18059001 

Programi športa se odpre nova proračunska postavka Športni park Zalog in zagotovi dodatna finančna 

sredstva v višini 10.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne 

uprave, podprogram 06039001 Administracija občinske uprave, proračunska postavka 011101 Plače, 

prispevki in drugi prejemki delavcev v MU. Zneski se ustrezno popravijo. Zagotovi se tudi nova 

postavka v Načrtu razvojnih programov. 

 

Za   0 

Proti  5 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

36.-2011 AMANDMA Mirko Brnič Jager, Svetniški kluba SDS : 

 

»V postavki 081054 »Rekreacija in izobraţevanje ob Savi-ESRR«, podkonto 4204 01 »novogradnje« 

se zmanjša oz. spremeni tako,  

 

da se črta številka:  

 

»285.000 

 



 

 

in se jo nadomesti s številko: 

 

265.000 

Posledično se zaradi uravnoteţenosti proračuna znesek 20.000 € prenese znotraj postavke, na nov 

podkonto “veslanje-tekomovalni šport na Savi (HE Šentjakob)”  

 

Za   2 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

B: Amandmaji k Predlogu Proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 

 

I. Splošni del proračuna 

 

1.– 2012  AMANDMA mag. Anţeta Logarja, Svetniški klub SDS, k 4. členu:  

 

“Drugi odstavek 4. člena se dopolni tako, da se za besedo: 

 »dejavnostjo«   

Doda vejica in se pravilno glasi: 

»dejavnostjo, so prihodek proračuna.«  

 

 

Za   6 

Proti  0 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandma  podpira. 

 

 

1. -2012  AMANDMA mag. Anţeta Logarja, Svetniški klub SDS,  k 21. členu:                                                                                    

 

Tretji odstavek 21. člena se dopolni tako, da se za besede:  

 »postavke« 

Doda vejica in se pravilno glasi: 

» postavke, iz katerih se financirajo blago in storitve,«   

 

Za   6 

Proti  0 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandma  podpira. 

 

 

II. 1. Mestni svet 

 

3. – 2012 AMANDMA  Svetniškega kluba SD: 

 

“V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 1. Mestni svet, Politični sistem, Politični sistem, 

Dejavnost občinskega sveta, Politične stranke, Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in 

ustanovam predlagamo: 

 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v skupni višini 25.000,00 € za proračunskega 

uporabnika Mestni svet, Politični sistem, glavni program Politični sistem, podprogram 01019001 - 



 

 

Dejavnost občinskega sveta,  proračunska postavka 084002 - Politične stranke, na podkontu 412000 

Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, dodatnih 25.000 €. 

 

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne uprave, 

Lokalna samouprava, glavni program Dejavnost občinske uprave, podprogram 06039001 - 

Administracija občinske uprave, proračunska postavka 013302 - Izdatki za blago in storitve in sicer 

na podkontu 402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in 

drugih v znesku 25.000 €. Ostali zneski v proračunu se ustrezno popravijo.” 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

II./4.4. Gospodarske dejavnosti in promet 

 

4.-2012  AMANDMA Svetniškega kluba SD: 

 

»V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 

Notranje zadeve in varnost, Policijska in kriminalistična dejavnost, Prometna varnost predlagamo: 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v skupni 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 in sicer na podkontu 402199 dodatnih 5.000 € in podkontu 402999 

dodatnih 5.000 €.  

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, glavni program Varovanje okolja in naravne dediščine, podprogram Ravnanje z 

odpadno vodo,  proračunska postavka 052005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo in 

sicer na podkontu 420401 - Novogradnje v znesku 10.000 €. Ostali zneski v proračunu se ustrezno 

popravijo.« 

 

Za   0 

Proti  6 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

5.-2012  AMANDMA Mojce Škrinjar, Svetniški klub SDS: 
 

»4.4. Gospodarske dejavnosti in promet 

V predlogu Proračuna za leto 2012 na proračunski postavki 051002 »Gospodarjenje z odpadki in 

gradnja infrastrukture se  vsota 299.944 ,00€  poveča za 1.000.000,00€. in se za enak znesek zmanjša  

vsota  na postavki 081052- večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP 

Stoţice- udeleţba MOL.« 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

6.-2012 AMANDMA Svetniškega kluba NSi : 

 



 

 

»V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, 

Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, podprogram 13029002 Investicijsko vzdrţevanje in 

gradnja občinskih cest se poveča proračunska postavka 045197 Pridobivanje in urejanje zemljišč za 

300.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.1. Sekretariat mestne 

uprave, podprogram 06039001 Administracija občinske uprave, proračunska postavka 011101 Plače, 

prispevki in drugi prejemki delavcev v MU. Zneski se ustrezno popravijo. Popravijo se tudi vrednosti 

ustrezne postavke v Načrtu razvojnih programov.« 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

 

7. -2012  AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

“V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in 

promet, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, podprogram 13029002 Investicijsko 

vzdrţevanje in gradnja občinskih cest se poveča proračunska postavka 045197 Pridobivanje in 

urejanje zemljišč za 1.000.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika: 

- 4.1. Sekretariat mestne uprave, podprogram 06039001 Administracija občinske uprave, proračunska 

postavka 011101 Plače, prispevki in drugi prejemki delavcev v MU v višini 500.000,00 EUR.  

- 4.15 Oddelek za šport v podprogramu 18059001 Programi športa, proračunska postavka 081052 

Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice-udeleţba MOL v višini 

500.000,00 EUR. 

Zneski se ustrezno popravijo. Zagotovi se tudi ustrezna postavka v Načrtu razvojnih programov.« 

 

Za   0 

Proti  5 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

8.-2012  AMANDMA Svetniškega kluba NSi: 

 

»V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in 

promet, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, podprogram 15029002 Ravnanje z 

odpadno vodo se poveča proračunska postavka 052005 Investicije v mestno kanalizacijsko 

infrastrukturo za 2.000.000,00 EUR. 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4.15 Oddelek za šport v 

podprogramu 18059001 Programi športa, proračunska postavka 081052 Večnamenska športna 

dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice-udeleţba MOL v ustrezni višini. 

Zneski se ustrezno popravijo. Zagotovi se tudi ustrezna postavka v Načrtu razvojnih programov.« 

 

Za   0 

Proti  5 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 



 

 

9.-2012  AMANDMA Mirka Brnič Jagra, Svetniški kluba SDS: 

 

»Pokopališče Sostro 

Predlagamo, da se na postavki 049002, 062088, povišajo sredstva iz višine 48.900 EUR na 723.500 

EUR.  

Sredstva se prerazporedijo iz postavk 062086, 062088, 081052 šifra projekta v NRP 045 – Športna 

dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice.« 

 

Za   2 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

II./ 4.6. Predšolska vzgoja in izobraţevanje 

 

10.- 2012   AMANDMA Mojce Škrinjar, Svetniški klub SDS: 

 

“Besedilo opisa glavnega programa1903 »Primarno in sekundarno izobraţevanje« spremeni tako, da 

se drugi odstavek, ki se glasi: 

 

 „Cilji osnovnošolskega izobraţevanja so sledeči: 

- omogočiti učenkam in učencem osebnostni razvoj  v skladu z njihovimi sposobnostmi in 

zakonitostmi razvojnega obdobja; 

posredovati temeljna znanja in spretnosti, 

razvijati zavest o pripadnosti določeni kulturni tradiciji in jim omogočiti nadaljnje izobraţevanje.“, 

 

zamenja z besedilom  2. člena Zakona o osnovni šoli, ki se glasi: 

 

»Cilji osnovnošolskega izobraţevanja so:  

– zagotavljanje kakovostne splošne izobrazbe vsemu prebivalstvu;  

– spodbujanje skladnega telesnega, spoznavnega, čustvenega, moralnega, duhovnega in socialnega 

razvoja posameznika z upoštevanjem razvojnih zakonitosti;  

– omogočanje osebnostnega razvoja učenca v skladu z njegovimi sposobnostmi in interesi, vključno z 

razvojem njegove pozitivne samopodobe;  

– pridobivanje zmoţnosti za nadaljnjo izobraţevalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti 

za vseţivljenjsko učenje;  

– vzgajanje in izobraţevanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično druţbo, 

kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje 

in drugih kultur, naravnega in druţbenega okolja, prihodnjih generacij;  

– razvijanje zavesti o drţavni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, 

njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje drţavljanske odgovornosti;  

– vzgajanje za obče kulturne in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije;  

– vzgajanje za spoštovanje in sodelovanje, za sprejemanje drugačnosti in medsebojno strpnost, za 

spoštovanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin;  

– razvijanje pismenosti in razgledanosti na besedilnem, naravoslovno-tehničnem, matematičnem, 

informacijskem, druţboslovnem in umetnostnem področju;  

– razvijanje pismenosti ter sposobnosti za razumevanje in sporočanje v slovenskem jeziku, na 

območjih, ki so opredeljena kot narodnostno mešana, pa tudi v italijanskem in madţarskem jeziku;  

– razvijanje sposobnosti sporazumevanja v tujih jezikih;  



 

 

– razvijanje zavedanja kompleksnosti in soodvisnosti pojavov ter kritične moči presojanja;  

– doseganje mednarodno primerljivih standardov znanja;  

– razvijanje nadarjenosti in usposabljanja za razumevanje in doţivljanje umetniških del ter za 

izraţanje na različnih umetniških področjih;  

– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in 

ustvarjalnosti učenca.«. 

 

Za   0 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

11.-2012  AMANDMA Svetniškega kluba SD: 

 

»V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in 

izobraţevanje, Kultura, šport in nevladne organizacije, Šport in prostočasne aktivnosti, Programi za 

mladino, Sofinanciranje prostočasnih programov za otroke predlagamo: 

 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini 20.000,00 € za Oddelek za predšolsko 

vzgojo in izobraţevanje, Kultura, šport in nevladne organizacije, Šport in prostočasne aktivnosti, 

Programi za mladino, proračunska postavka 084008 – Sofinanciranje prostočasnih programov za 

otroke, podkonto 412000 - Tekoči transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam. 

 

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, glavni program Varovanje okolja in naravne dediščine, podprogram Ravnanje z 

odpadno vodo, proračunska postavka 052005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo in 

sicer na podkontu 420401 - Novogradnje v znesku 20.000 €. Ostali zneski v proračunu se ustrezno 

popravijo.« 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

II./ 4.7 Oddelek za kulturo 

 

12.-2012 AMANDMA Svetniškega kluba SD: 

   

»V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.7 Oddelek za kulturo, Kultura, šport in 

nevladne organizacije, Nepremična kulturna dediščina, Spominska obeleţja predlagamo: 

povečanje postavke in dodatna finančna sredstva v višini 100.000,00 EUR za proračunskega 

uporabnika 4.7 Oddelek za kulturo, 18 Kultura, šport in nevladne organizacije, Nepremična kulturna 

dediščina, proračunska postavka 082052 - Spominska obeleţja, in sicer na novih podkontih: 

420402 Rekonstrukcije in adaptacije, dodatnih 80.000 €  

412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam, dodatnih 20.000 € 

 

Sredstva se prerazporedijo iz postavke proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske 

dejavnosti in promet, glavni program Varovanje okolja in naravne dediščine, podprogram Ravnanje z 

odpadno vodo, proračunska postavka 052005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo in 

sicer na podkontu 420401 - Novogradnje v znesku 100.000 €. Ostali zneski v proračunu se ustrezno 

popravijo.« 



 

 

 

Za   1 

Proti  4 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

13. -2012 AMANDMA Ţupana: 

 

»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 udeleţba 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 obrazloţitve.« 

 

Za   6 

Proti  0 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandma podpira. 

 

 

II./ 4. 15 Šport 

 

14.-2012  AMANDMA Mojce Škrinjar, Svetniški  klub SDS: 
 

»V predlogu Proračuna za leto 2012 na proračunski postavki  Programi športa 081001 – postavki 

šport otrok, mladine in študentov se   vsota 2.546.830, 00  poveča za   400.000,00 €  in sicer za 

razširitev drugih  do 80 urnih programov, ki jih nudijo izvajalci v sodelovanju z osnovnimi šolami v 

popoldanskih urah po 16.00 uri in ob praznikih ter počitnicah. Za enak znesek se  zmanjša  vsota  na 

postavki  081052 - večnamenska športna dvorana, skupni prostori in infrastruktura ŠP Stoţice- 

udeleţba MOL.« 

 

Za   1 

Proti  5 

Prisotni 6 

 

Odbor za finance amandmaja ne podpira. 

 

 

 

Predsedujoča je po zaključku obravnave amandmajev  dala na glasovanje naslednja sklepa: 

 



 

 

SKLEP 2/2 
 

 

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

in ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem  skupaj s sprejetimi 

amandmaji. 

 

 

Sklep  JE bil sprejet z/s 5 glasovi ZA, 1 glasovi PROTI od 6 prisotnih. 

 

SKLEP 2/3 
 

 

Odbor za finance podpira Predlog odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 in 

ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem  skupaj s sprejetimi 

amandmaji. 

 

 

Sklep  JE bil sprejet z/s 5 glasovi ZA, 1 glasovi PROTI od 6 prisotnih. 

 

 

 

 

 

 

Pripravila:                                                 

mag. Irena STRELEC 

Predsednica odbora: 

Jadranka DAKIĆ 

 

 

 

 

 

 


