
 

Številka:03202-2/2011-4 
Datum: 17. 3. 2011 
 

                                                   
k predlagani 5.b tč.                    
4. seje MS MOL 

 
Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana 
 

 
 

P O R O Č I L O 
 

Statutarno pravna komisija je na 3. redni seji,  
ki je bila v sredo, 17. 3. 2011, ob 14.00 uri 

obravnavala gradivo za 4. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 

in ob obravnavi točke   
 

Predlog Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2012 
 

 
 

in k njej vloženih amandmajih sprejela naslednje sklepe: 
 
 
 

I. 
 

1. AMANDMA mag. Anžeta Logarja (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.«  
 
2.  AMANDMA mag. Anžeta Logarja (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,«   

 
3. 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. 

 
4. AMANDMA Mojce Škrinjar (SDS): 
4.6. Predšolska vzgoja in izobraževanje 
Besedilo opisa glavnega programa1903 »Primarno in sekundarno izobraževanje« spremeni tako, da 
se drugi odstavek, ki se glasi: 
 
 „Cilji osnovnošolskega izobraževanja 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 izobraževanje.“ 
 
zamenja z besedilom  2. člena Zakona o osnovni šoli, ki se glasi: 
 
»Cilji osnovnošolskega izobraževanja 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 zmožnosti za nadaljnjo izobraževalno in poklicno pot s poudarkom na usposobljenosti 
za vseživljenjsko učenje;  

– vzgajanje in izobraževanje za trajnostni razvoj in za dejavno vključevanje v demokratično družbo, 
kar vključuje globlje poznavanje in odgovoren odnos do sebe, svojega zdravja, do drugih ljudi, svoje 
in drugih kultur, naravnega in družbenega okolja, prihodnjih generacij;  

– razvijanje zavesti o državni pripadnosti in narodni identiteti, vedenja o zgodovini Slovencev, 
njihovi kulturni in naravni dediščini ter spodbujanje državljanske 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, družboslovnem 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 madžarskem 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 doživljanje umetniških del ter za 
izražanje na različnih umetniških področjih;  

– razvijanje podjetnosti kot osebnostne naravnanosti v učinkovito akcijo, inovativnosti in 
ustvarjalnosti učenca.«. 



 

 

5. AMANDMA župana: 
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 udeležba 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 do 2012 300.000 EUR ter v 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. 
Pri nazivu proračunske podstavke 081018 Prezentacija in uveljavljanje kulturne dediščine se 
doda »udeležba MOL«  

− 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. 

 
 

SKLEP:                                             
 
Statutarno pravna komisija v zvezi z amandmaji, navedenimi pod točko I., nima pripomb pravne 
narave. 
 
SKLEP JE bil sprejet z     4  glasovi ZA in   0   glasovi PROTI od  4  prisotnih. 

Obrazložitev: 
Statutarno pravna komisija meni, da so amandmaji vloženi pravilno, pravočasno in v skladu s 146. 
členom Poslovnika Mestnega sveta MOL (Ur.l. RS, št. 66/07-uradno prečiščeno besedilo) in nanje 
nima pripomb pravne narave. 
 
 
6. AMANDMA Mojce Škrinjar (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 
Stožice- udeležba MOL. 
 
SKLEP: 
 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravilno, pravočasno in v skladu s 146. 
členom Poslovnika MOL ter je sposoben za glasovanje, vendar opozarja mestni svet, da bi sprejetje 
takšnega amandmaja povzročilo kršitve pogodbenih obveznosti MOL. 
 
SKLEP JE bil sprejet s     4  glasovi ZA in   0   glasovi PROTI od  4  prisotnih. 

Obrazložitev: 
Višina sredstev proračunske postavke 081052 Večnamenska športna dvorana, skupni prostori in 
infrastruktura ŠP Stožice - udeležba MOL je določena na podlagi pogodbe o javno-zasebnem 
partnerstvu in jih je za izvrševanje pogodbenih obveznosti potrebno zagotoviti v proračunu. 
Manjšanje sredstev te postavke bi tako povzročilo kršitve pogodbenih obveznosti. 

 



 

 

II. 
 
 

1. 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. 
 
2. AMANDMA Svetniškega kluba SD: 
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 k amandmaju številka 1. in 2.: 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravilno, pravočasno, da pa ni v skladu s 
146. členom poslovnika. Amandma je namreč tako nejasen, da je neizvršljiv. Proračunska postavka 
052005 - Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo prikazuje načrte razvojnih programov in 
sicer: 035 RAKOVA JELŠA, SIBIRIJA - VODOVOD, KANALIZACIJA, ČISTILNA NAPRAVA, 
METEORNA KANALIZACIJA, CESTA - VS 2/11 RAKOVA JELŠA IN VR 2/1 ŠRC 
MESARICA, 356 GRADNJA SANITARNE IN METEORNE KANALIZACIJE PO VEVŠKI 
CESTI IN CESTI NA SLAPE, 377 NADGRADNJA CENTRALNE ČISTILNE NAPRAVE 
LJUBLJANA (CČN LJUBLJANA) - IZGRADNJA III. FAZE CČN, 393 INVESTICIJE IZ 
OKOLJSKE DAJATVE IZ PRETEKLIH LET-POVRAČILO JAVNEMU PODJETJU VO-KA, 396 
OBNOVE KANALIZACIJSKE INFRASTRUKTURE NA OBMOČJU MOL. Iz besedila ni 
razvidno iz katerega načrta razvojnih programov naj se vzame omenjeni znesek. Le-ti so 
narejeni skladno z UEM najmanj na osnovi dokumenta identifikacije projekta pri katerem se 
določi tako vire financiranja kot tudi dinamiko financiranja, torej je potrebno ob morebitnem 
odvzemu sredstev za investicijo le-to nadoknaditi iz drugih virov, ob večjih zneskih pa le-to celo 
ukiniti. Drugi odstavek 146. člena poslovnika med drugim določa, da »morajo amandmaji za 
povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna v enaki višini« iz 
česar logično izhaja, da morajo biti predlogi za povečanje/zmanjšanje proračuna jasni tako, da bodo 
ob morebitnem sprejemu izvršljivi. Natančno morajo namreč obsegati in določiti predlog 
povečanja/zmanjšanja, kar pa je glede na strukturo proračuna možno le z natančnim navajanjem 
proračunskih postavk, kontov, podkontov in NRPjev. Glede na navedeno je predlagani amandma v 
nasprotju z drugim odstavkom 146. člena poslovnika. 
 



 

 

3. AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 
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 
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: 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravilno, pravočasno, da pa ni v skladu s 
146. členom poslovnika. Amandma je namreč tako nejasen, da je neizvršljiv. Predlagatelj namreč 
ne specificira iz katerega podkonta v proračunski postavki Plače, prispevki in drugi prejemki 
delavcev v MU se naj sredstva vzamejo. Izvršitev glede na neobstoječ ključ dodelitve oziroma 
odvzema sredstev na posamezen podkonto je tako nemogoča in amandma je tako neizvršljiv. 
Drugi odstavek 146. člena poslovnika med drugim določa, da »morajo amandmaji za povečanje 
izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna v enaki višini« iz česar 
logično izhaja, da morajo biti predlogi za povečanje/zmanjšanje proračuna jasni tako, da bodo ob 
morebitnem sprejemu izvršljivi. Natančno morajo namreč obsegati in določiti predlog 
povečanja/zmanjšanja, kar pa je glede na strukturo proračuna možno le z natančnim navajanjem 
proračunskih postavk, kontov in podkontov. Glede na navedeno je predlagani amandma v nasprotju z 
drugim odstavkom 146. člena poslovnika. 
 
 
4. AMANDMA Svetniškega kluba N.Si: 
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: 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravilno, pravočasno, da pa ni v skladu s 
146. členom poslovnika. Amandma je namreč tako nejasen, da je neizvršljiv. Predlagatelj 
namreč ne specificira iz katerega podkonta v proračunski postavki Plače, prispevki in drugi 
prejemki delavcev v MU se naj sredstva vzamejo. Izvršitev glede na neobstoječ ključ dodelitve 
oziroma odvzema sredstev na posamezen podkonto je tako nemogoča in amandma je tako 
neizvršljiv. Drugi odstavek 146. člena poslovnika med drugim določa, da »morajo amandmaji za 
povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna v enaki višini« iz 
česar logično izhaja, da morajo biti predlogi za povečanje/zmanjšanje proračuna jasni tako, da bodo 
ob morebitnem sprejemu izvršljivi. Natančno morajo namreč obsegati in določiti predlog 
povečanja/zmanjšanja, kar pa je glede na strukturo proračuna možno le z natančnim navajanjem 
proračunskih postavk, kontov in podkontov. Glede na navedeno je predlagani amandma v nasprotju z 
drugim odstavkom 146. člena poslovnika. 
 
 
 
 
 



 

 

5. AMANDMA Svetniškega kluba N.Si : 
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: 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravilno, pravočasno, da pa ni v skladu s 
146. členom poslovnika. Amandma je namreč tako nejasen, da je neizvršljiv. Predlagatelj namreč 
ne specificira iz katerega podkonta v proračunski postavki Plače, prispevki in drugi prejemki 
delavcev v MU se naj sredstva vzamejo. Izvršitev glede na neobstoječ ključ dodelitve oziroma 
odvzema sredstev na posamezen podkonto je tako nemogoča in amandma je tako neizvršljiv. 
Drugi odstavek 146. člena poslovnika med drugim določa, da »morajo amandmaji za povečanje 
izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna v enaki višini« iz česar 
logično izhaja, da morajo biti predlogi za povečanje/zmanjšanje proračuna jasni tako, da bodo ob 
morebitnem sprejemu izvršljivi. Natančno morajo namreč obsegati in določiti predlog 
povečanja/zmanjšanja, kar pa je glede na strukturo proračuna možno le z natančnim navajanjem 
proračunskih postavk, kontov in podkontov. Glede na navedeno je predlagani amandma v nasprotju z 
drugim odstavkom 146. člena poslovnika. 
 
 
6. AMANDMA Mojce Škrinjar (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 Stožice- 
udeležba MOL. 
 
Obrazložitev: 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravilno, pravočasno, da pa ni v skladu s 
146. členom poslovnika. Amandma je namreč tako nejasen, da je neizvršljiv. V okviru 
podprograma 18059001 Programi športa je v finančnem načrtu 4.15 OŠ več proračunskih 
postavk. Drugi odstavek 146. člena poslovnika med drugim določa, da »morajo amandmaji za 
povečanje izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna v enaki višini« iz 
česar logično izhaja, da morajo biti predlogi za povečanje/zmanjšanje proračuna jasni tako, da bodo 
ob morebitnem sprejemu izvršljivi. Natančno morajo namreč obsegati in določiti predlog 
povečanja/zmanjšanja, kar pa je glede na strukturo proračuna možno le z natančnim navajanjem 
proračunskih postavk, kontov in podkontov. Glede na navedeno je predlagani amandma v nasprotju z 
drugim odstavkom 146. člena poslovnika. 
 
 
7. AMANDMA Mirka Brnič Jagra (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 Stožice. 
 
Obrazložitev: 
Statutarno pravna komisija meni, da je amandma vložen pravilno, pravočasno, da pa ni v skladu s 
146. členom poslovnika. Amandma je namreč tako nejasen, da je neizvršljiv. Amandma predlaga 
povečanje sredstev na postavkah 049002 in 062088, vendar ne specificira koliko sredstev se 



 

 

prenese na posamezno postavko in tudi ne specificira v kateri podkonto se sredstva prenašajo. 
Drugi odstavek 146. člena poslovnika med drugim določa, da »morajo amandmaji za povečanje 
izdatkov proračuna obsegati predloge za povečanje prejemkov proračuna v enaki višini« iz česar 
logično izhaja, da morajo biti predlogi za povečanje/zmanjšanje proračuna jasni tako, da bodo ob 
morebitnem sprejemu izvršljivi. Natančno morajo namreč obsegati in določiti predlog 
povečanja/zmanjšanja, kar pa je glede na strukturo proračuna možno le z natančnim navajanjem 
proračunskih postavk, kontov, podkontov in NRPjev. Glede na navedeno je predlagani amandma v 
nasprotju z drugim odstavkom 146. člena poslovnika. 
 
SKLEP: 
 
Statutarno pravna komisija meni, da so amandmaji navedeni pod točko II. nejasni in neizvršljivi, 
zaradi česar so v nasprotju z drugim odstavkom 146. člena poslovnika. Statutarno pravna komisija 
predlaga, da mestni svet o njih ne razpravlja in ne glasuje. 
 
SKLEP JE bil sprejet s     3  glasovi ZA in   0   glasovi PROTI od  4  prisotnih. 

 
8. AMANDMA Svetniškega kluba SD: 
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 € 
 
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. 
 
SKLEP: 
 
Statutarno pravna komisija meni, da  amandma Svetniškega kluba SD ni vložen skladno s 133. 
členom Poslovnika MOL. Statutarno pravna komisija predlaga, da mestni svet o njem ne 
razpravlja in ne glasuje. 
 
SKLEP JE bil sprejet s     3  glasovi ZA in   0   glasovi PROTI od  4  prisotnih. 

Obrazložitev: 
Predlagani amandma je bil vložen pravočasno, vendar ni obrazložen. Prvi odstavek 133. člena 
Poslovnika MOL določa, da se k predlogu akta vlagajo pisni amandmaji, ki morajo biti obrazloženi. 
 
 
9. AMANDMA prof. dr. Žiga Turka (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  252.051  225.677  301.936  133,79  191.825  0,85  ‐110.111  II/



 

 

Dejavnost župana 
in podžupanov 

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 
sluțbe (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 
razvoja malega 
gospodarstva 

    0  ‐  500.000    500.000   

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   

 
SKLEP: 
 
Statutarno pravna komisija  ugotavlja, da amandma prof. dr. Žige Turka, k Predlogu Odloka o 
proračunu MOL za leto 2012, ni vložen v skladu s 133. členom Poslovnika MOL. Statutarno 
pravna komisija predlaga, da mestni svet o njem ne razpravlja in ne glasuje.  
 
SKLEP JE bil sprejet s     3  glasovi ZA in   0   glasovi PROTI od  4  prisotnih. 



 

 

Obrazložitev: 
Prof. dr. Žiga Turk je vložil amandma k Predlogu Odloka o proračunu MOL za leto 2011 ter v 
njegovi obrazložitvi navedel: »Smiselno enake popravke predlagamo tudi za leto 2012, pri čemer se 
zneski političnega sistema in uprave povečajo za pričakovano stopnjo inflacije. Ker iz jezikovne 
razlage 133. člena Poslovnika MOL izhaja, da se enega amandmaja ne more vložiti k dvema aktoma, 
je takšen amandma v nasprotju s 133. členom Poslovnika MOL. 
 
 
 
 
Pripravila:                                                 
Natalija Pogorevc, tajnica Statutarno pravne 
komisije 

                                 Predsednica  
Statutarno pravne komisije 

                                Maša Kociper 
 
 
 


