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Mestni svet  

Mestne občine Ljubljana 

 

 

 

 

Zadeva: Amandmaji k predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana 

             za leto 2012  

 

 

 

K predlogu Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012, uvrščenemu 

na dnevni red 19. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 22. 10. 2012, 

vlagam naslednje amandmaje: 

 

1. AMANDMA 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami se v okviru 

proračunske postavke 062091 Urejanje zemljišč, konta 4027 Kazni in odškodnine, zagotovijo 

sredstva v višini 4.969.456,00 EUR za potrebe zagotovitve sredstev za izvršbo po sklepu o 

izvršbi št. 3132 Ig 310/2012-9. Sredstva se zagotovijo iz naslednjih finančnih načrtov: 

- 4.2. OFR v skupni višini 380.000 EUR in sicer iz proračunske postavke 017101, konta 

4031 znesek 200.000 EUR in iz proračunske postavke 017102, konta 5501 znesek 

180.000 EUR; 

- 4.3. ORN sredstva v skupni višini 381.000 EUR iz naslednjih proračunskih postavk, 

kontov, podkontov in projektov: 

o proračunska postavka 013339, konto 4135 sredstva v višini 236.000 EUR;  

o proračunska postavka 062092, konto 4021 sredstva v višini 60.000 EUR;  

o proračunska postavka 013314, konto 4020 sredstva v višini 20.000 EUR, konto 

4021 sredstva v višini 10.000 EUR, konto 4025 sredstva v višini 10.000 EUR, 

konto 4205, podkonto 420500, NRP 7560-10-0009 Obnove in izboljšave - 

poslovni objekti sredstva v višini 45.000 EUR; 

- 4.5. OUP sredstva v skupni višini 457.200 EUR iz naslednjih proračunskih postavk, 

kontov, podkontov in projektov: 

o proračunska postavka 062067 Partnerstvo Šmartinka, konto 4410 sredstva v 

višini 47.200 EUR;  

o proračunska postavka 062095 Prostorski plan MOL, konto 4021 sredstva v 

višini 84.000 EUR;  

o proračunska postavka 062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih 

aktov), konto 4021 sredstva v višini 103.000 EUR;  

o proračunska postavka 062098 Urbanistične študije, natečaji, raziskave, konto 

4020 sredstva v višini 10.000 EUR, konto 4021 sredstva v višini 30.000 EUR; 



 

 

o NRP 7560-10-0142 Obnova stavbnih lupin (Ljubljana - moje mesto) iz 

proračunske postavke 062099 LMM - načrtovanje javnih površin in prenova, 

podkonto 402199 sredstva v višini 20.000 EUR, podkonto 431300 sredstva v 

višini 20.000 EUR, podkonto 431400 sredstva v višini 143.000 EUR; Sredstva 

se v NRP 7560-10-0142 v enaki višini prenašajo v leto 2013. 

 

 

- 4.8. OZSV iz proračunske postavke 076099 Obnova zdravstvenih domov, podkonta 

432300, konta 4323, NRP 7560-10-0416 Investicijsko vzdrţevalna in gradbena dela v 

ZDL, Enota Beţigrad, PE Črnuče v višini 1.000.000,00 EUR. Sredstva se v NRP 7560-

10-0416 v enaki višini prenesejo v leto 2013.  

- 4.11. SRPI  sredstva v skupni višini 2.751.256 EUR iz naslednjih proračunskih postavk, 

kontov, podkontov in projektov: 

o NRP 7560-10-0111 Ureditev Njegoševe ceste iz proračunske postavke 045199  

Cestni projekti, podkonta 420401 znesek v višini 915.000 EUR. Sredstva v 

višini 615.000 EUR se v NRP 7560-10-0111 prenesejo v leto 2013. 

o NRP 7560-10-0104 OBNOVA NADHODA PREKO ŢELEZNIŠKE PROGE V 

KM 150+528 V PODALJŠKU STRELIŠKE ULICE NA HRADECKEGA 

CESTO iz proračunske postavke 045199 Cestni projekti, podkonta 420402 

znesek v višini 72.200 EUR in iz podkonta 420801 znesek 30.000 EUR. 

Sredstva se v NRP 7560-10-0104 v enakem znesku prenesejo v leto 2013.  

o NRP 7560-10-0101 OBNOVA MOSTU ČEZ IŢCO NA IŢANSKI CESTI iz 

proračunske postavke 045199 Cestni projekti, podkonta 420402 znesek v višini 

155.000 EUR in iz podkonta 420801 znesek 10.000 EUR. Sredstva se v NRP 

7560-10-0101 v enakem znesku prenesejo v leto 2013. 

o NRP 7560-11-0440 PRESTAVITEV ZAČASNE BRVI Z LOKACIJE 

MRTVAŠKLEGA MOSTU NA NOVO LOKACIJO V PODALJŠKU 

POTOČNIKOVE ULICE iz proračunske postavke 045199 Cestni projekti, 

podkonta 420402 znesek v višini 38.000 EUR in iz podkonta 420801 znesek 

2.000 EUR. Sredstva se v NRP 7560-11-0440 v enakem znesku prenesejo v 

leto 2013. 

o NRP 7560-10-0023 OBNOVA LJUBLJANSKEGA GRADU iz proračunske 

postavke 082024 Obnova Ljubljanskega gradu, podkonta 420401 znesek v 

višini 400.000 EUR. Sredstva se v NRP 7560-10-0023 v enakem znesku 

prenesejo v leto 2013. 

o NRP 7560-10-0342 Izgradnja vrtca-Polje II iz proračunske postavke 091199 

Večje obnove in gradnje vrtcev, podkonta 420401 znesek v višini 267.250 

EUR; iz podkonta 420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška 

igrišča 10.000 EUR, 420801 Nadzor 5.700 EUR, 420899 Plačila drugih storitev 

in dokumentacije 5.000 EUR; 

o NRP 7560-10-0249 Izgradnja vrtca-Galjevica iz proračunske postavke 091199 

Večje obnove in gradnje vrtcev, podkonta 420804 v višini 10.700 EUR; 

o NRP 7560-10-0250 Vrtec Pedenjped-izgradnja nove enote Kašelj iz 

proračunske postavke 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev, podkonta 

420804 v višini 50.000 EUR; 

o NRP 7560-10-0341 Izgradnja vrtca Podutik iz proračunske postavke 091199 

Večje obnove in gradnje vrtcev, podkonta 420804 v višini 40.000 EUR; 

o NRP 7560-10-0153 Vrtec Šentvid iz proračunske postavke 091199 Večje 

obnove in gradnje vrtcev, podkonta 420899 v višini 2.800 EUR; 

o NRP 7560-10-0166 Izgradnja prizidka na OŠ Zadobrova iz proračunske 

postavke 091299 Večje obnove in gradnje šol, podkonta 420401 v višini 28.000 

EUR. 

o NRP 7560-12-0447 Izgradnja športnega igrišča za Osnovno šolo Polje iz 

proračunske postavke 091299 Večje obnove in gradnje šol, podkonta 420401 v 

višini 336.135 EUR, 420801 10.262 EUR, 420899 10.000 EUR. 



 

 

o NRP 7560-10-0167 Izgradnja prizidka in igrišča za OŠ Kašelj iz proračunske 

postavke 091299 Večje obnove in gradnje šol, podkonta 420401 v višini 

292.330 EUR, 420801 5.179 EUR, 420899 10.000 EUR. 

o NRP 7560-10-0165 OŠ Vide Pregarc iz proračunske postavke 091299 Večje 

obnove in gradnje šol, podkonta 420402 10.000 EUR. 

o NRP 7560-10-0202 Zarnikova 4 iz proračunske postavke 061002 Zagotavljanje 

najemnih stanovanj v MOL, podkonta 432100 v višini 35.700 EUR. Sredstva se 

v NRP 7560-10-0202 v enakem znesku prenesejo v leto 2013.  

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve. 

 

Obrazložitev:  

Pri proračunskem uporabniku 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami je potrebno zagotoviti 

sredstva zaradi izvršbe v višini 5.123.831,57 EUR skladno s sklepom o izvršbi Okrajnega 

sodišča v Ljubljani opr.št.3132 Ig 310/2012-9 z dne 31.7.2012, ki je bil izdan na predlog upnika 

RS, Ministrstvo za finance, ki ga zastopa drţavno pravobranilstvo, Šubičeva 2, 1000 Ljubljana, 

zoper dolţnika Mestne občine Ljubljana  na podlagi sodbe Okroţnega sodišča v Ljubljani z dne 

23.1.2003, opr.št. 8 Pg 270/94 z dne 23.1.2003 izdanega v gospodarskem sporu, ki mu je 

sodišče delno ugodilo. Sodišče je razsodilo, da je MOL dolţna plačati 187.779.469 SIT 

(783.589,84 EUR) z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred od 2.6.1994 dalje do plačila zaradi 

neizpolnitve plačila zneska odškodnine, ki je odpadel na MOL v zadevi Chemo d.d. opr.št. III 

Pg.1224/89 po kateri sta bili MOL in Republika Slovenija dolţni solidarno poravnati škodo 

Chemo d.d.. 

S predlaganim amandmajem se zagotavljajo sredstva v skupni višini 4.969.456 EUR, 

manjkajoča sredstva do višini izvršbe 5.123.831,57 EUR, to je 154.375,57 EUR,  se zagotovi na 

proračunski postavki 062091 Urejanje zemljišč, kontu 4027 Kazni in odškodnine pri 

proračunskem uporabniku 4.3. ORN ţe v okviru planiranih sredstev v predlogu rebalansa 2012. 

Finančni načrt 4.2. OFR se zmanjšuje za znesek 380.000 EUR. Predvideva se zmanjšanje 

sredstev za plačilo obresti poslovnim bankam v višini 200.000 EUR ter za odplačilo glavnic 

180.000 EUR. Podatki temeljijo na osnovi realizacije do oktobra 2012 ter plana odplačil do 

konca proračunska leta 2012 na osnovi prejetih amortizacijskih načrtov. Znesek v višini 

380.000 EUR se v celoti prenese v finančni načrt 4.3. ORN, proračunska postavka 062091, 

konto 4027. 

V okviru finančnega načrta 4.3. ORN se sredstva prerazporejajo glede na predvideno realizacijo 

za potrebe evidentiranja izvršbe na proračunski postavki 062091 Urejanje zemljišč, konto 4027 

Kazni in odškodnine. Na proračunsko postavko se prerazporeja znesek v višini 381.000 EUR. 

Finančni načrt 4.5. OUP se zmanjšuje za znesek 457.200 EUR glede na predvideno realizacijo 

do konca leta in se za enak znesek povečuje finančni načrt 4.3. ORN, proračunska postavka 

062091, konto 4027. 

V finančnem načrtu 4.8. OZSV na NRP 7560-10-0416 Investicijsko vzdrţevalna in gradbena 

dela v ZDL, ENOTA BEŢIGRAD, PE ČRNUČE sredstva v višini 1.000.000 EUR v letu 2012 

ne bodo porabljena, saj je prišlo do podaljšanja roka izvedbe del in s tem do spremembe 

dinamike financiranja. Sredstva se bodo zagotovila v letu 2013, zato se finančni načrt za leto 

2012 zmanjšuje za 1 mio EUR in se razporedi v finančni načrt 4.3 ORN na proračunsko 

postavko 062091, konto 4027.   

Sredstva v finančnem načrtu 4.11 SRPI se zmanjšujejo na razvojnih projektih za 2.751.256 

EUR zaradi spremembe dinamike financiranja. Zato v letu 2012 ni več predvidena poraba v 

navedeni višini 2.751.256 EUR. Za enak znesek se zmanjšuje finančni načrt 4.11. SRPI in 

povečuje finančni načrt 4.3. ORN, proračunska postavka 062091, konto 4027. 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. AMANDMA 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje se v načrte 

razvojnih programov, v podprogram 19029001 doda dva nova Načrta razvojnih programov, in 

sicer za projekta: 

- Energetska sanacija stavbe Vrtca Pedenjped, enota Vevče (NRP 7560-12-0472) s 

skupno ocenjeno vrednostjo 744.337,00 EUR po tekočih cenah, za leto 2012 v višini 

5.770 EUR, za leto 2013 pa 738.567 EUR. 

- Energetska sanacija stavbe Vrtca Pedenjped, enota Kašelj (NRP 7560-12-0473) s 

skupno ocenjeno vrednostjo 591.971,00 EUR po tekočih cenah, za leto 2012 v višini 

5.770 EUR, za leto 2013 pa 586.201 EUR. 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in 

izobraţevanje se za leto 2012 zagotovijo sredstva  na novih NRP-jih na proračunski postavki 

091115, podkonto 420804, konto 4208 v višini 11.540 EUR in sicer:  

- proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce, 

podkonto 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija, konto 4208,  NRP 7560-

12-0472 za projekt Energetska sanacija stavbe Vrtca Pedenjped, enota Vevče, v višini 

5.770,00 EUR, in sicer za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije, 

- proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce, 

podkonto 4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija, konto 4208, NRP 7560-12-

0473 Energetska sanacija stavbe Vrtca Pedenjped, enota Kašelj, sredstva v višini 

5.770,00 EUR, in sicer za izdelavo potrebne investicijske dokumentacije, 

 

Sredstva v skupni višini 11.540,00 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke 091213 

Investicijsko vzdrţevanje OŠ, iz podkonta 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom, 

konto 4323, NRP 7560-10-0161 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb šole, iz projekta Osnovna 

šola Vodmat, prenova telovadnice. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve. 

 

Obrazložitev: 

Sredstva v višini 11.540 EUR se potrebujejo za pripravo potrebne investicijske dokumentacije. 

Po oddaji drugega rebalansa proračuna MOL za leto 2012 je bil na Ministrstvu za infrastrukturo 

in prostor objavljen razpis za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti 

lokalnih skupnosti. Na razpis bomo prijavili projekta energetske sanacije Vrtca Pedenjped, 

enota Vevče ter enota Kašelj. Vključitev projektov v načrte razvojnih programov, izdelana 

investicijska dokumentacija, izdelani razširjeni energetski pregledi z gradbeno fiziko, idejne 

zasnove, tehnološke sheme, projektantski predračuni s popisi del, izračuni upravičenih stroškov 

energetske sanacije in izračuni prihrankov pa so sestavni del posamezne vloge. Zato je potrebna 

takojšnja priprava investicijske dokumentacije in s tem zagotovitev potrebnih finančnih sredstev 

ter uvrstitev načrtov razvojnih programov v razvojne projekte občine. Ob pripravi predloga 

proračuna MOL za leto 2013 bosta NRP usklajena s podatki iz oddane vloge ter predvidenimi 

viri sofinanciranja iz tega naslova. 

 

 

3. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.6. Oddelek za predšolsko vzgojo in 

izobraţevanje za leto 2012 se zagotovijo sredstva: 

- na proračunski postavki 091119 Tekoče vzdrţevanje in načrtovanje – javni vrtci, 

podkonto 4021 99 Drugi posebni material in storitve, konto 4021, sredstva v višini 

110.000,00 EUR; 

Sredstva se zagotovijo iz: 



 

 

- proračunske postavke 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce, 

podkonta 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom, konta 4323, NRP 7560-10-

0148 Intervencije in inšpekcijske odločbe vrtci, projekta Vrtec Šentvid, enota Vid, 

ureditev stopnic in poţarnega dvigala, v višini 60.000,00 EUR; 

- proračunske postavke 091213 Investicijsko vzdrţevanje OŠ, iz podkonta 4323 00 

Investicijski transferi javnim zavodom, konto 4323, NRP 7560-10-0161 Obveznosti iz 

inšpekcijskih odločb šole, projekta Osnovna šola Majde Vrhovnik, ureditev dvigala, v 

višini 30.000,00 EUR; 

- proračunske postavke 091213 Investicijsko vzdrţevanje OŠ, iz podkonta 4323 00 

Investicijski transferi javnim zavodom, konto 4323, NRP 7560-10-0161 Obveznosti iz 

inšpekcijskih odločb šole, projekta Osnovna šola Vodmat, prenova telovadnice, v višini 

20.000,00 EUR. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve. 

 

Obrazložitev: 

Sredstva v višini 110.000 EUR se potrebujejo za izdelavo potrebnih energetskih pregledov 

stavb, idejnih zasnov ter dokumentov identifikacije investicijskega projekta skladno z 

razpisnimi pogoji javnega razpisa za sofinanciranje operacij energetske sanacije stavb, 

objavljenega s strani Ministrstva za infrastrukturo in prostor. Sredstva na postavkah in 

podkontih ter NRP-jih iz katerih se sredstva zagotavljajo, se v letu 2012 ne bodo realizirala 

glede na dosedanji potek izvajanja projektov. 

 

 

4. AMANDMA 

Pri proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo se v okviru programa 1802 Ohranjanje 

kulturne dediščine, odpre nova proračunska postavka 082013 Odkupi umetniških del ter na 

novo uvrsti  v seznam načrtov razvojnih programov NRP 7560-11-0443 Odkupi umetniških del. 

Ocenjena vrednost NRP je 50.000 EUR in sicer se celotna sredstva zagotovi za leto 2012.  

Sredstva se zagotovi v finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo za 

leto 2012 za odkup originalnih načrtov, študij in risb različnih lokacij v starem delu Ljubljane v 

obdobju od leta 1826 do leta 1900 v višini 50.000 EUR na proračunski postavki 082013 Odkupi 

umetniških del, podkonto 432300 Investicijski transfer javnim zavodom, konto 4323, NRP 

7560-11-0443 Odkupi umetniških del. 

Sredstva v višini 50.000 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke 082099 Obnova kulturnih 

objektov, iz podkonta 420804 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inţeniring, konta 4208,  NRP 7560-10-0208 Prenova stavbe Pod Turnom 

4. 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve. 

 

Obrazložitev:  
Sredstva za odkup gradiva se zagotavljajo javnemu zavodu Muzej in galerije mesta Ljubljana za 

odkup zbirke, ki  vsebuje 87 originalnih načrtov, študij in risb, tudi večjih formatov, za različne 

lokacije v starem  delu Ljubljane, med drugim za: Mestno hišo, regulacijske načrte Ljubljanice, 

situacijske načrte za različne predele Ljubljane vse od leta 1826 do leta 1900. 

 

Originalni načrti predstavljajo prvovrstno gradivo, za katerega so bili v javnem zavodu 

prepričani, da je izgubljeno. Izbrano gradivo bo sluţilo proučevanju in  prezentaciji dediščine 



 

 

19.  stoletja v Ljubljani in pomeni predhodnico urbanističnega razvoja Fabianijeve in 

Plečnikove Ljubljane, ki je sledila v začetku 20 stoletja. Načrti in originalne risbe so dobro 

ohranjene, ter ne predstavljajo samo pomembnih dokumentov,  temveč so tudi iz likovnega 

stališča prvovrsten odsev časa, v katerem so nastali. Obenem pa predstavljajo tudi pomemben 

okvir za prezentacijo  kulturne dediščine, ter pomoč pri izvedbi konservatorskih načrtov in 

posegov prenove. Zbirka je izjemno pomembna za zgodovino našega mesta. 

 

 

5. AMANDMA 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.11. Sluţba za razvojne projekte in investicije se spremeni načrt 

razvojnih programov za projekt Vrtec Otona Ţupančiča, enota Čebelica, rušitev in novogradnja 

(NRP 7560-10-0387) v ocenjeni višini in dinamiki financiranja zaradi novelacije DIIP. 

 

NRP Vrtec Otona Ţupančiča, enota Čebelica, rušitev in novogradnja se spreminja kot sledi: 

- v letu 2012 se sredstva zagotavljajo v višini 8.880 EUR  

- v letu 2013 se vrednost spreminja iz 55.393 EUR na 1.289.183 EUR 

- v letu 2014 se vrednost spreminja iz 60.393 EUR na 682.204 EUR 

- zneski od 2015 dalje se brišejo v seznamu NRP za NRP 7560-10-0387. 

Celotna vrednost projekta se povišuje po novelaciji iz 1.617.640 EUR po tekočih cenah 

na 1.980.267 EUR. 

 

Sredstva za izdelavo investicijske dokumentacije za leto 2012 se zagotovijo v višini 8.800 EUR 

na: 

- proračunski postavki 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev, podkonto 4208 04 Načrti 

in druga projektna dokumentacija, konto 4208, NRP 7560-10-0387 Vrtec Otona 

Ţupančiča, enota Čebelica, rušitev in novogradnja, za izdelavo potrebne investicijske 

dokumentacije; 

Sredstva v višini 8.880,00 EUR se zagotovijo iz proračunske postavke: 

- 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev, podkonto 4208 04 Načrti in druga projektna 

dokumentacija, konto 4208, NRP 7560-10-0341 izgradnja vrtca na lokaciji Podutik. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve.   

 

Obrazložitev:  

Enota Čebelica, ki deluje v okviru Vrtca Otona Ţupančiča na lokaciji Hruševska 81 je v zelo 

slabem stanju. Objekt je na več mestih poškodovan: predelne stene, ki so samo na podloţnem 

betonu se zaradi posedanja terena odmikajo od nosilnih temeljnih konstrukcij, tako da prihaja 

do razpok v stenah, zaradi posedanja tlakov pa do poškodb kanalizacijskih vodov, itd. Na 

objektu je ostala azbestna kritina. Na objektu je v mesecu oktobru 2012 prišlo do poţara na 

električni napeljavi. Od takrat, del objekta, ki obsega tri oddelke s spremljevalnimi prostori ni 

več primeren za izvajanje programa predšolske vzgoje, kar je razlog, da investicijo 

obravnavamo interventno. Objekt bo zgrajen skladno z ukrepi energetskih operacij za 

učinkovito rabo energije. Ker je hkrati projekt aktualen za prijavo na razpis Ministrstva za 

infrastrukturo in prostor za sofinanciranje operacij za energetsko sanacijo stavb v lasti lokalnih 

skupnosti je bila glede na razpisne pogoje izdelana novelacija prvotnega Dokumenta 

identifikacije investicijskega projekta, potrebna investicijska dokumentacija pa je sestavni del 

vloge na razpis. 

Ob pripravi predloga proračuna MOL za leto 2013 bo NRP usklajen s podatki iz oddane vloge 

ter predvidenimi viri sofinanciranja iz tega naslova. 

 

 

 

 

 



 

 

6. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.15 Oddelek za šport, se v načrtu razvojnih 

programov na NRP 7560-10-0310 Plavalno gimnastični center Ilirija, poveča na kontu 4208, 

podkontu 4208 04, PP 081060 za leto 2012 za znesek 102.449 EUR. Sredstva se zagotovijo iz 

finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport kot sledi:  

 

 sredstva v višini 65.000 EUR se razporeja iz proračunske postavke 081006 

Vzdrţevanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski 

pregledi podkonto 4133 02 Tekoči transferi v javne zavode – za izdatke za blago in 

storitve, konto 4133 na proračunsko postavko 081060 Projekti – investicije v 

športno infrastrukturo – udeleţba MOL podkonto 4208 04 Načrti in druga projektna 

dokumentacija, konto 4208, NRP 7560-10-0310 – Plavalno gimnastični center 

Ilirija;  

 znotraj proračunske postavke 081060 Projekti – investicije v športno infrastrukturo 

– udeleţba MOL se prerazporedijo sredstva v višini 37.449 EUR iz podkonta 4204 

01 Novogradnje, konto 4204, NRP 7560-10-0433 Športni park Črnuče na podkonto 

4208 04 Načrti in druga projektna dokumentacija, 4208, NRP 7560-10-0310 – 

Plavalno gimnastični center Ilirija.  

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve. 

 

Obrazložitev: 

 

Na projektu NRP 7560-10-0310 Plavalno gimnastičen center Ilirija potrebujemo sredstva za 

izdelavo projektne dokumentacije. Pogodba o JZP za Športni park Črnuče je bila podpisana, 

vendar pa sredstva v letu 2012 ne bodo realizirana, zato se v višini 37.449 EUR prenašajo v letu 

2013 v okviru NRP 7560-10-0433 – Športni park Črnuče. Sredstva v višini 65.000 EUR se 

razporeja iz proračunske postavke 081006 Vzdrţevanje in obratovanje javnih športnih objektov 

v lasti MOL in energetski pregledi, ker se predvidoma ne bodo porabila v letu 2012. Zato se v 

enakem znesku prerazporejajo za potrebe plačila projektne dokumentacije za plavalno 

gimnastični center Ilirija. 

 

 

7. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.15. Oddelek za šport se na proračunsko 

postavko 081009 Obnova in investicijsko vzdrţevanja javnih športnih objektov MOL in 

opreme, podkonto 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom, konto 4323, 7560-10-0309 

Manjša investicijsko vzdrţevalna dela na športnih objektih, prerazporedijo sredstva v višini 

110.000 eurov.  

 

Sredstva v višini 110.000 eurov se prerazporedijo iz finančnega načrta proračunskega 

uporabnika 4.15. Oddelek za šport, proračunske postavke 081008 Vzdrţevanje in obratovanje 

Športnega centra Stoţice podkonta 4323 00 Investicijski transferi javnim zavodom, konto 4323, 

NRP 7560-10-0309 Manjša investicijsko vzdrţevalna dela na športnih objektih. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom 

razvojnega programa ter obrazloţitve. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Obrazložitev: 

 

Amandma razporeja sredstva znotraj NRP 7560-10-0309 Manjša investicijsko vzdrţevalna dela 

na športnih objektih in sicer iz proračunske postavke 081008 Vzdrţevanje in obratovanje 

Športnega centra Stoţice  na proračunsko postavko 081009 Obnova in investicijsko vzdrţevanja 

javnih športnih objektov MOL in opreme.  

Športni center Stoţice je nov športni objekt in še ne potrebuje večjih sredstev za manjša 

investicijsko vzdrţevalna dela, medtem ko so ostali športni objekti starejše narave in je na njih 

potrebno veliko več investicijsko vzdrţevalnih del. Zato se sredstva v višini 110.000 EUR 

namenja za vzdrţevanje starejših športnih objektov v okviru NRP 7560-10-0309 Manjša 

investicijsko vzdrţevalna dela na športnih objektih, ki se evidentirajo na proračunski postavki 

081009 Obnova in investicijsko vzdrţevanja javnih športnih objektov MOL in opreme. 

Zmanjšujejo pa se sredstva na proračunski postavki  081008 Vzdrţevanje in obratovanje 

Športnega centra Stoţice. 

 

 

 

 Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 


