
 

Številka: 3207- 10/2012-2-1 

Datum: 11. 1. 2012 

 

          Točka 5. a) 

 

MESTNI SVET 

 

P O R O Č I L O  
 

 

Odbor za finance je na 12. redni seji 

obravnaval gradivo za 10. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

in se ob obravnavi točke 

 

 

Predlog Odloka o Rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 

 

 

- seznanil s poročili delavnih teles: 

Odbora za gospodarske javne službe in promet, Odbora za stanovanjsko politiko, Odbora za zaščito, 

reševanje in civilno obrambo, Odbora za varstvo okolja, Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, 

Odbora za lokalno samoupravo, Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, Odbora za gospodarske 

dejavnosti, turizem in kmetijstvo, Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, Odbora za predšolsko 

vzgojo in izobraževanje, Odbora za šport 

 

- seznanil s Sklepom Sveta ČS Center; 
 

- in obravnaval amandmaje:  
 

I. 

 

AMANDMA Odbora za zaščito, reševanje in civilno zaščito: 

V posebnem delu proračuna se pri proračunskem uporabniku 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in 

civilno obrambo na proračunsko postavko 032006 Prostovoljne gasilske enote, konto 4120, 

zagotovijo dodatna sredstva v višini 50.000,00 EUR.  

Sredstva v višini 50.000,00 EUR se prerazporedijo od proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za 

ravnanje z nepremičninami, proračunska postavka 062088 Pridobivanje zemljišč, konto 4206 Nakup 

zemljišč in naravnih bogastev.  

Skladno s tem amandmajem se uskladi tudi tekstualni del posebnega dela proračuna na strani II/34 in 

tretji del predloga rebalansa III. Načrt razvojnih programov, v seznamu Načrti razvojnih programov 

po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, pri proračunskem uporabniku 4.3. Oddelek 

za ravnanje z nepremičninami, pod šifro NRP 013, MFERAC 7560-10-0013, z naslovom Predvideni 

odkupi oz. menjava nepremičnin – zemljišč in objektov za potrebe projektov MOL.  

 

 

 

Amandma NI bil sprejet z 0 glasovi  ZA in 4 glasovi  PROTI od 7 navzočih. 

         

 

 

 



 

 

II. AMANDMAJE svetnika Mirka Brnčič Jagra 

 

1. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

Predlagamo, da se v rebalans proračuna v programu 18059001 – Programi športa izloči postavko 

081048 Večnamenski nogometni stadion Stožice 

 

2.AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

1. MOL – javni potniški promet 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko načrtovanje 

pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Izvedba javnega anketnega, prometno urbanističnega natečaja za ureditev JPP v MOL in LUR.  

 

3. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko načrtovanje 

pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Izvedba javnega anketnega natečaja za nadaljnji prostorski razvoj Barja.  

 

4. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko načrtovanje 

pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Pobuda za izvedbo anketnega natečaja za prostorski razvoj Viča na širši lokaciji Tovil.  

 

5. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

MOL – Južni trg 

 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko načrtovanje 

pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Pobuda za izvedbo anketnega natečaja za prostorski razvoj ureditve Južnega trga v centru Ljubljane.  

 

6. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

Predlagamo dopolnitev, da se v rebalans proračuna v programu 16029003 - Prostorsko načrtovanje 

pod postavko 062095 Prostorski plan, uvrsti: 

 

Pobuda za izvedbo javnega anketnega natečaja za ureditve Slovenske ceste  

 

7. AMANDMA svetnika Mirka Brnič Jagra: 

Izločitev projektne pisarne Partnerstvo Šmartinska 

Predlagamo, da se iz predloga odloka rebalansa proračuna MOL za leto 2012 v postavki 16029003,  

izloči postavk 062067 Projektna pisarna Partnerstvo Šmartinska 

 

in sprejel  

 

SKLEP: 

Amandmaji so vloženi pravočasno, vendar ne v skladu s 146. členom poslovnika, zato 

odbor o njih ne bo glasoval. 
 

OBRAZLOŽITEV : 

Drugi odstavek 146. člena poslovnika določa, da mora predlagatelj upoštevati pravilo o ravnovesju 

med proračunskimi prihodki in odhodki, zato morajo amandmaji za povečanje/zmanjšanje izdatkov 

proračuna obsegati natančno določene predloge za povečanje/zmanjšanje proračuna, v enaki višini.  

 

Sklep JE bil sprejet z 5 glasoma  ZA in 2 glasovi  PROTI od 7 navzočih. 



 

 

 

in sprejel 

 

SKLEP: 

 

Odbor za finance podpira sprejem Predloga Odloka o Rebalansu proračuna MOL za leto 2012 in 

predlaga mestnemu svetu, da ga sprejme. 

 

 

Sklep JE bil sprejet s 5 glasovi  ZA in 1 glasovi  PROTI od 7 navzočih. 

 

 

 

 

Pripravila:                                                 

mag. Irena STRELEC 

Predsednica odbora: 

Jadranka DAKIĆ 

 


