
 

Številka: 03200-4/2011-4 

Datum: 9. marec 2011 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                                          k 5. točki d.r. 

ŽUPAN ZORAN JANKOVIĆ                                                                                   4. seja MS 

 

 

Zadeva:  Amandmaji k Predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2011 

 

 

1. Amandma k 25. členu:  

 

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

 »lahko zadolži 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.«  

 

Obrazložitev:  

 

Amandma predlagamo zaradi zagotovitve preglednosti mestnega proračuna in javnih podjetij v lasti 

MOLa v zvezi z najemanjem kreditov , koriščenjem le teh in zaradi preglednega koriščenja 

amortizacije javnih podjetij v lasti MOL. Podjetja v lasti MOL imajo vir amortizacije za vzdrţevanje 

sredstev in za investicije, ki bi naj temeljile na cilju učinkovite rabe energije in s tem zniţanja 

poloţnic, ki jih plačujemo občanke in občani. Nobene potrebe ni, da se zamegljuje višina 

zadolţenosti Mestne občine na način, da le ta črpa sredstva amortizacije iz javnih podjetij, istočasno 

pa se javna podjetja zadolţujejo za to vrednost. 

 

 

2. Amandma k 25. členu:                                                                                    

 

Četrti odstavek 25. člena se spremeni tako, da se črtajo besede:  

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

in se jih nadomesti z: 

»lahko v letu 2011 Javni stanovanjski sklad zadolţi do skupne višine 3000.000 evrov. 

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

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

 

Obrazložitev: 

Kot pri prejšnjem amandmaju. 

 

 

 

3. Amandma k 25. členu: 

 

Peti in šesti odstavek  25. člena se črtata. 

  



 

 

 

 

 

Obrazložitev: 

Črtanje teh dveh odstavkov je smiselno zato, ker se predlaga, da se javna podjetja ne zadolţujejo, 

ampak koristijo lastne vire amortizacije. 

 

4. 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  

 

Obrazložitev: 

 

Evropske prestolnice v času krize postavljajo razvojne proračune, ki omogočajo okrepitev 

gospodarstva predvsem malih in srednjih podjetij ter vzpostavljanje pogojev za nova delovna 

mest. 

V ta namen so nujna zagonska sredstva, ki bodo na dolgi rok polnila mestno blagajno preko 

davkov fizičnih in pravnih oseb. Manjkajoča sredstva za nadaljnjo  investicijo v ta športni 

objekt se naj nadomestijo  iz evropskih skladov in iz drţavnega proračuna  ali pa iz zasebnega 

partnerstva. Pomembno je upoštevati tudi javne obljube Ţupana, da Stoţice ne bodo 

bremenile mestnega proračuna. 

Po zakonu in statutu je MOL odgovorna za razvoj in vzpostavljanje pogojev za razvoj 

gospodarstva, posebej malih in srednjih podjetij. 

 

V Statutu MOL je v 18. členu, pod točko 3. je pod  NALOGE MOL zapisano; 

 

SPODBUJA GOSPODARSKI RAZVOJA MOL-a TAKO DA: 

 

- OMOGOČA POGOJE ZA GOSPODARSKI RAZVOJ 

- OPRAVLJA NALOGE S PODROČJA GOSTINSTVA, TURIZMA IN KMETIJSTVA 

- POSPEŠUJE RAZVOJ MALEGA GOSPODARSTVA 

 

 

 

                                                                                                           Zofija Mazej KUKOVIČ l.r. 

                                                                                                                    Mestna svetnica 

 

 

 

 

 

 

 

 


