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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 
 

 

 

Predmet: Odgovor na pobudo in zahtevo mestnega svetnika mag. Tomaža Ogrina / točka 5 

Spoštovani, 

Mestna občina Ljubljana pripravlja proračun in zaključni račun skladno z Zakonom o javnih 

financah in z veljavno zakonodajo po institucionalni, ekonomski, programski in funkcionalni 

klasifikaciji na nivoju Mestne občine Ljubljana kot celote, in sicer za 5 organov občine - Mestni 

svet, Nadzorni odbor, Župan, Mestna uprava-znotraj le-te vsi oddelki in službe in Četrtne 

skupnosti. Oddelki in službe niso samostojne pravne osebe. Neposredni proračunski uporabniki so 

le Mestna občin Ljubljana kot celota in 17 četrtnih skupnosti. Zato vodimo bilanco na nivoju 

MOL in na nivoju četrtnih skupnosti. Takšno spremljanje je omogočeno v sistemu MFERAC. Pri 

posameznih službah/oddelkih je mogoče izdatke pridobiti na nivoju finančnega načrta, prihodki pa 

se ne vodijo na nivoju finančnih načrtov pač pa na nivoju stroškovnega mesta posameznega 

oddelka/službe, če je mogoče integralni prihodek vezati na dejavnost posameznega 

oddelka/službe. Vsi integralni prihodki, med katere sodijo tudi prihodki Mestnega redarstva, 

predstavljajo vir za integralne odhodke. Namenski prihodki so določeni z odlokom in se lahko 

porabijo le v višini priliva v proračun. Integralni prihodki pa se porabijo za vse integralne odhodke 

ne glede na namen porabe. Zato se planirajo integralni odhodki na nivoju MOL in ne na nivoju 

oddelkov/služb.  

Odhodki mestnega redarstva so (poleg finančnega načrta 4.13. Mestno redarstvo) zajeti tudi v 

finančnem načrtu 4.1. Sekretariat mestne uprave, kjer so zajete plače in ostali materialni stroški za 

nujno delovanje mestne uprave. Zaradi racionalnosti, transparentnosti in preglednosti so namreč 

vsi stroški, ki zadevajo celotno Mestno upravo zbrani na enem mestu. Zato bilanca po 

posameznem oddelku/službi ne bi prikazala dejanskega stanja, saj se vsi prejemki in izdatki vodijo 

na nivoju MOL in ne na nivoju oddelkov/služb kot npr. pri državi, kjer so ministrstva samostojne 

pravne osebe in imajo samostojne finančne načrte. 

Prijazen pozdrav. 
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