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Številka: 03218 - 11/2011 - 4 

Datum: 28. 12. 2011                      k točki 5a 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 

ODBOR ZA FINACE 

 

 

P O R O Č I L O 
          

 

Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo je na svoji 12. seji dne 28. decembra 2011 

 obravnaval gradivo za 13. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 

in ob obravnavi 

 

 

Predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 

 

 

sprejel naslednji: 

 

AMANDMA: 
 

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. 

 

Obrazložitev amandmaja: 

Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo predlaga amandma za dvig sredstev za vzdrževanje 

gasilskih domov znotraj postavke 032006 Prostovoljne gasilske enote po obravnavi pobude Gasilske 

zveze Ljubljana. Sredstva se namenjajo za sofinanciranje nujnih vzdrževalnih del na gasilskih 

domovih, kar je razvidno iz priloge poročilu odbora. 

 

Amandma JE bil sprejet s 3 glasovi ZA, 1 glasom PROTI od 6 navzočih 

 

 

in naslednji: 
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SKLEP:  

Odbor za zaščito, reševanje in civilno obrambo podpira sprejem Predloga Odloka o rebalansu 

proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012 v poglavju 4.10. Oddelek za zaščito, reševanje in 

civilno obrambo, skupaj s sprejetim amandmajem in ga predlaga Mestnemu svetu MOL v sprejem. 

 

  

 

Sklep  JE bil sprejet s 4 glasovi ZA in 1 glasom  PROTI od 6 navzočih. 

         

 

 

 

 

Pripravil: 

Gregor Rigler 

 

 PREDSEDNIK ODBORA 

 

GREGOR ISTENIČ 

 


