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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                               k 5b. tč., 4. seje MS MOL 
MESTNI SVET                                                                                         
 
 
AMANDMAJI K PREDLOGU ODLOKA O PRORAČUNU MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
ZA LETO 2012  
 
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, 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. 
 
Obrazložitev: 
SPVCP že skoraj dve desetletji izvaja program vzgoje in izobraževanja v sodelovanju s 105 
enotam vrtcev, 48 osnovnih šol in 4 zavodi s prilagojenimi programi ter 33 srednjimi šolami 
v obliki rednih dejavnosti, prometno vzgojnih akcij in drugih aktivnosti. 
Program zajema vse udeležence v cestnem prometu, posebno pa najšibkejše, pešce in 
kolesarje. Delo poteka s predšolsko, osnovnošolsko in srednješolsko populacijo. 
V namen boljše in kvalitetnejše prometne vzgoje, že od ustanovitve sveta, zbirajo dodatna 
sredstva s strani uspešnih ljubljanskih družb in širše v obliki sponzorskih prispevkov in 
donacij, ki se v zadnjih nekaj letih zbirajo samo v obliki donacij, zaradi  politike zbiranja 
sredstev za proračun MOL. Ta sredstva so vsako leto omogočala nadgradnjo in večjo 
kvaliteto pri zagotavljanju prometno-vzgojnih aktivnostih v vrtcih, osnovnih šolah, srednjih 
šolah in na področju splošne varnosti na cestah ter posledično prispevala k zmanjšanju 
morije na slovenskih oz. občinskih cestah. 
Za vsakoletne zbrane donacije SPVCP je mestna uprava povečala proračunsko postavko 
SPVCP, kar je povzročilo odstopanje od sprejetega do veljavnega proračuna.  
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V letu 2011 in 2012 planirajo zbrati nekaj donatorskih sredstev, ampak ne pa v tolikšni meri 
kot je predvideno v predlogu proračuna za leti 2011 in 2012. Za predvidena zbrana 
donatorska sredstva, ki niso nikakor vnaprej zagotovljena ni smotrno zmanjševati osnovnih 
finančnih sredstev SPVCP, ki jih potrebuje SPVCP pri izvajanju svojih aktivnostih. 
Osveščenost in izboljšanje prometne varnosti je pomembna tako za občane kot za MOL. 
Dodatna sredstva s strani donacij so potrebna za izboljšanje prometne varnosti in 
preventive na področju Ljubljane, lahko pa ogrozijo osnovno delovanje SPVCP, v kolikor se 
opredeljujejo »nepredvidene« donacije kot osnovna sredstva.  
 
 

2. AMANDMA  
 
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. 
 
Obrazložitev: 
Sredstva za delovanje občinskih in nacionalnih strank se v MOL zadnja leta znižujejo. Zaradi 
problematike zniževanja sredstev se na strankarskih računih vrstijo »rdeče številke« za 
samo osnovno delovanje, kaj šele za delovanje v času lokalnih in ostalih volitev. Strankarske 
problematike z negativnimi bančnimi računi zadnje čase opisujejo tako mediji kot tudi 
stranke same omenjeno potrjujejo. V MOL se pri občinskih strankah pojavljajo že osnovni 
problemi z delovanjem strank in tudi gospodarska kriza ter neplačevanje oz. nezmožnosti 
plačevanja članarin je postal problem. Prerazporeditev sredstev je potrebna zaradi zgoraj 
napisanih dejstev.  
 
 

3. AMANDMA  
 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.7 Oddelek za kulturo, Kultura, šport in 
nevladne organizacije, Nepremična kulturna dediščina, Spominska obeležja 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 obeležja, in sicer na novih 
podkontih: 
420402 Rekonstrukcije in adaptacije, dodatnih 80.000 €  
412000 Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam, dodatnih 20.000 € 
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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. 
 
 

4. AMANDMA  
 
V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in 
izobraževanje, 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 izobraževanje, 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. 
 
Obrazložitev: 
V preteklem letu smo financirali več programov v zvezi s programi otrok tudi neprofitnim 
organizacijam in ustanovam. V letu 2012 bi lahko ta sredstva vsaj delno obdržali in jih 
namenili za izvajanje programov. MOL lahko izvaja svoje programe in hkrati še lahko takšne 
programe izvajajo druge ustanove ter organizacije. Sredstva se dodatno namenijo za MZ PM 
Ljubljana. 
 

SVETNIŠKA SKUPINA SD v MS MOL 
za svetniški klub  

GREGOR ISTENIČ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 


