
 

Številka: 03207-4//2012-3 

Datum: 18. 10. 2012 

                                                                                                                                k točki 5 a 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

 

POROČILO 

 

Odbor za finance je na 17. seji dne 18. 10. 2012 obravnaval gradivo za 19. sejo Mestnega sveta 

Mestne občine Ljubljana in ob obravnavi točke 

 

Predlog odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012  

 

obravnaval  

 

poročila delovnih teles in odborov: Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, odbora za šport, 

Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo, Odbora za varstvo okolja, Odbora za 

zdravstvo in socialno varstvo, Odbora za lokalno samoupravo, odbora za zaščito, reševanje in civilno 

obrambo, Odbora za gospodarjenje z nepremičninami, Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje, 

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

 

amandmaje Mirka Brnič Jagra: 

 

1. AMANDMA: 

»V 2. členu predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, se prva 

alineja prvega odstavka, ki se glasi: »- zadolžitev ne sme preseči 14.000.000 eurov,« spremeni tako, 

da se glasi: »- zadolževanje nikakor ne sme preseči 10.000.000 eurov«; 

 

Amandma  ni bil sprejet s   0   glasovi za in    4  glasovi proti           od 4   navzočih. 

 

2. AMANDMA  

»V 2. členu predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, se prva 

alineja drugega odstavka, ki se glasi: »- zadolžitev ne sme preseči 8.000.000 eurov,« spremeni tako, 

da se glasi: »- zadolževanje ne sme preseči 100.000 eurov«; 

 

Amandma  ni bil sprejet s     0  glasovi za in    4 glasovi proti           od  4   navzočih. 

 

3. AMANDMA  

»V 2. členu predloga Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, se prva 

alineja petega odstavka, ki se glasi: »- zadolžitev ne sme preseči 14.500.000 eurov,« spremeni tako, 

da se glasi: »- zadolževanje ne sme preseči 200.000 eurov; 

 

Amandma  ni bil sprejet s    0   glasovi za in     4 glasovi proti           od  4   navzočih. 

 

4. AMANDMA: 
»V  Načrt razvojnih programov, pri proračunskem uporabniku  4.11. SLUŽBA ZA RAZVOJNE 

PROJEKTE IN INVESTICIJE, na strani III/12, se naziv projekta NRP številka 392, MFERAC 



 

 

številka 7560-10-0392, ki se glasi »Izgradnja Titove ceste (odsek Kranjčeva – krožišče Žale)«,  

preimenuje tako, da se glasi  »Izgradnja odseka Kranjčeva – krožišče Žale«  

 

Amandma  ni  bil sprejet s  0    glasovi za in   3 glasovi proti           od  4  navzočih. 

 

5. AMANDMA: 
»Pod naslovom proračunskega uporabnika 4.4. ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN 

PROMET se v podprogramu 13029003 Urejanje cestnega prometa, naziv projekta »Uvedba sistema 

enotne mestne kartice«, na PP 045119 in 082023 sredstva v višini 159 800 prenesejo na PP 045117 

in 045134 »Rekonstrukcija in izboljšave prometno varnostnih razmer«. 

 

Amandma  ni  bil sprejet s   0   glasovi za in    4 glasovi proti            od 4  navzočih. 

 

 

in sprejel  

 

 

SKLEP: 

 

Odbor za finance podpira Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za 

leto 2012 in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 

 

Sklep je bil sprejet s/z   4  glasovi za in     0 glasovi proti od  4   navzočih. 

 

 

 

 

 

Pripravila:                                                 

mag. Irena Strelec 

 

 

Jadranka Dakić  

Predsednica 

 

 

 

 


