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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                               k 5.a tč., 4. seje MS 

MESTNI SVET                                                                                                              21. marec 2011 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

 

AMANDMAJI K PREDLOGU ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE 

LJUBLJANA ZA LETO 2011 

 

 

K predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2011, uvrščenemu na dnevni red 4. 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 21.3.2011, vlagamo naslednje 

amandmaje: 
 

 

1. AMANDMA 

 

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

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje na postavki 091118 Sredstva za vzdrževanje 

počitniških domov podkonto 4205 00 Investicijsko vzdrževanje 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.  
 

Obrazložitev: 

Predlagamo mestnemu svetu, da nameni sredstva za investicijsko vzdrževanje in izboljšave za 

obstoječe počitniške domove, kjer lahko počitnikujejo ljubljanski otroci in mladostniki bodisi iz 
zdravstvenih bodisi iz socialnih razlogov. Sredstva mestnega proračuna za ta namen so v letu 2009 

znašala 419.696 EUR, v letu 2010  so bila znižana na 120.796 EUR, za leto 2011 pa naj bi v ta namen 

ne namenili nobenih sredstev. Glede na slabo stanje počitniških objektov, ki prav zaradi zniževanja 
sredstev za investicijsko vzdrževanje vidno propadajo menimo, da je tak odnos do premoženja, ki je 

namenjen otrokom in mladini, nedopusten.  
 

 

2. AMANDMA 
 

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 zniža za 300.000 EUR.   
 

 



 

 

Obrazložitev: 

Mestnemu svetu predlagamo, da sprejme predlagani amandma, saj s tem zagotovi nadaljnje 

ustanavljanje dnevnih centrov za starejše, za katere menimo, da bi moral biti v vsaki četrtni skupnosti 

najmanj eden. Po podatkih projekta Starejši za starejše se 40% starejših prebivalcev Ljubljane, starih 
nad 69 let, ne druži z nikomer. Zaradi oddaljenosti in težje gibljivosti so jim organizirane aktivnosti 

za starejše težko dostopne.  
 

 

3. AMANDMA 
 

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 

ogroženih, 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. 
 

Obrazložitev: 

Čas gospodarske krize poraja porast tistih, ki zaradi brezposelnosti, bolezenskih ali drugih osebnih 

okoliščin ostajajo brez dohodka, brez premoženja, na eksistenčnem robu. Nesprejemljivo je te ljudi 
prepuščati cesti, naključni dobrodelnosti in brezupu. Vedno več  starejših ljudi, ki jim zaradi nizkih 

pokojnin in visokih življenjskih stroškov ne ostane dovolj finančnih sredstev, da bi dostojno živeli, se 

prehranjuje v menzah za brezdomce. Lokalna skupnost mora poskrbeti tudi za te ljudi.  
 

 

4. AMANDMA 
 

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 

premoženjem, konto 4205 01 Obnove, ki se zniža za 50.000 EUR, ter konta 4025 00 Tekoče 

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

Obrazložitev: 

V letu 2009 je MOL namenil zavetišču za brezdomce 245.987 EUR in v tem času se število 

brezdomnih skoraj zagotovo ni zmanjšalo. Lokalna skupnost mora skrbeti tudi za tiste, ki zaidejo na 

družbeni rob tako  s stališča pomoči tem ljudem kot tudi s stališča preprečevanja porasta kaznivih 
dejanj, ki pogosto izvirajo iz brezizhodnosti položaja teh oseb, kar na drugi strani ogroža varnost 

meščank in meščanov. Nesprejemljivo je te ljudi prepuščati cesti, naključni dobrodelnosti in brezupu. 
 

 

5. AMANDMA 
 

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 vzdrževanje javnih športnih objektov 

MOL in opreme, ki se zniža za 130.000 EUR. 
 

Obrazložitev:  

Center za medicino športa v UKC Ljubljana je vodilna ustanova v medicini športa in nosilec razvoja 

te stroke v Sloveniji. Je edina sekundarna in terciarna ustanova v Sloveniji, ki skrbi za zdravstveno 
stanje tako vrhunskih kot drugih športnikov. Pretežno pokriva športnike iz ljubljanske regije (cca 



 

 

80%). Delo je tako preventivno v smislu ocenjevanja zdravstvenega stanja športnikov in 

preprečevanja poškodb v športu kot tudi hitro ukrepanje ob poškodbah in drugih zdravstvenih težavah 

povezanih s športom ter  rehabilitacijo športnikov v smislu čimprejšnjega vračanja poškodovanih 

športnikov v trenažni proces.  
 

Z razvojem novih možnosti učinkovitega spremljanja športnika zunaj ambulante  je mogoče 

športnikovo rehabilitacijo ali napredek zdravega športnika med treniranjem spremljati  z novimi, 
sodobnimi tehnikami kot je diagnostični paket, s pomočjo katerega bi lahko v realnih situacijah 

natančno opredelili nepravilnosti v biomehaniki gibanja športnika in tistih njegovih fizioloških 

lastnostih, ki so znani dejavniki tveganja za resne in ponavljajoče se poškodbe, preobremenitve in 
sindrom pretreniranosti. Diagnostični paket bi vseboval sistem dveh neodvisnih sinhroniziranih 

kamer s skoraj idealno natančnostjo sledenja senzorjev pri gibanju, tenziometrijske in ravnotežne 

plošče (preproge), merilnike za spremljanje funkcije dihal, srca in ožilja med naporom ter ustrezno 

programsko opremo za analize rezultatov. Ta paket bi omogočil bistven korak v napredku 
spremljanja ljubljanskih športnikov, razvoju njihove športne kariere in rehabilitacije in pripomogla k  

boljšim in učinkovitejšim rezultatom športnikov.  

 
 

 

                                                                                                     
 

 

                                                                                                    Vodja Svetniškega kluba DeSUS: 

                                                                                                            Meta Vesel Valentinčič 
                                                                                

 
 

 
 


