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MOL 

Mestni svet 

Mestni trg 1 

1000  Ljubljana 

 

 

Zadeva: Amandmaji Svetniškega kluba N.Si na predlog Odloka o proračunu Mestne občine  

               Ljubljana za leto 2012 

 

Spoštovani! 

 

K predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012, uvrščenemu na dnevni red 4. 

seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 21.3.2011, vlagamo naslednje 

amandmaje: 

 
1. AMANDMA 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in 
promet, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, podprogram 13029002 Investicijsko 
vzdrževanje in gradnja občinskih cest se poveča proračunska postavka 045197 Pridobivanje in 
urejanje zemljišč-ceste 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. 
 
Obrazložitev: 
Ureditev Zaloške ceste od vzhodne obvoznice do podvoza v Zalogu je nujno potrebna zaradi 
preobremenjenosti obstoječe infrastrukture. Ureditev odseka od obvoznice do krožišča v Polju je 
obveza iz dogovora MOL DARS iz leta 2008. S predlaganimi sredstvi se zagotavlja nadaljevanje 
odkupov potrebnih zemljišč, ki se začne v letu 2011. 
 
2. AMANDMA 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.4 Oddelek za gospodarske dejavnosti in 
promet, Promet, prometna infrastruktura in komunikacije, podprogram 13029002 Investicijsko 
vzdrževanje 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 Stožice-udeležba MOL v višini 
500.000,00 EUR. 
Zneski se ustrezno popravijo. Zagotovi se tudi ustrezna postavka v Načrtu razvojnih programov. 
 
Obrazložitev: 
Ureditev Litijske ceste od vzhodne obvoznice do Kajuhove ulice je nujno potrebna zaradi 
preobremenjenosti obstoječe infrastrukture. Ureditev odseka od obvoznice do Kajuhove ulice je 
obveza iz dogovora MOL DARS iz leta 2008. S predlaganimi sredstvi se zagotavlja nadaljevanje 
gradnje iz leta 2011. 
 



 

 

3. AMANDMA 
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 Stožice-udeležba MOL v ustrezni višini. 
Zneski se ustrezno popravijo. Zagotovi se tudi ustrezna postavka v Načrtu razvojnih programov. 
 
Obrazložitev: 
Izgradnja desno-brežnega Savskega zbiralnika C0 je ključnega pomena za delovanje severnega dela 
kanalizacijskega sistema Ljubljane. Posledično bi odpadli čistilni napravi Črnuče in Brod, s čimer bi 
se znižali tudi obratovalni stroški kanalizacijskega sistema. Predvidena sredstva predstavljajo delež 
sofinanciranja s strani občine za nadaljevanje gradnje v letu 2012. 

 

 

 

                                                                                                            
                                                                                                                      Mojca Kucler Dolinar 

                                                                                                               Vodja Svetniškega kluba N.Si 

Poslano: 

- naslovu po e-pošti 

- arhiv SK NSi  

 

 


