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ODBOR ZA FINANCE                  

MESTNI SVET MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 

POROČILO 

 
 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraţevanje je na 13. redni seji, dne 9. 10. 2012, kot zainteresirano    

delovno telo obravnaval gradivo za 19. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in ob obravnavi 

točke 

a) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013 - za področje 

predšolske vzgoje in izobraževanja 

b) Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2014 - za področje 

predšolske vzgoje in izobraževanja 

 

sprejel naslednja sklepa 

 

SKLEP 1: 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira osnutek Odloka o proračunu Mestne 

občine Ljubljana za leto 2013 - za področje predšolske vzgoje in izobraževanja  in ga predlaga 

pristojnemu Odboru za finance in mestnemu svetu v sprejem skupaj s pripombami. 

 

Sklep je sprejet z 8 glasovi za, 0 proti od 8 navzočih.   

 

SKLEP 2: 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira osnutek Odloka o proračunu Mestne 

občine Ljubljana za leto 2014 - za področje predšolske vzgoje in izobraževanja  in ga predlaga 

pristojnemu Odboru za finance in mestnemu svetu v sprejem s pripombami. 

 

Sklep je sprejet z 8 glasovi za, 0 proti od 8 navzočih.   

 

Odbor je obravnaval tudi pripombe prispele na osnutka odlokov: 

- Ţivalski  vrt Ljubljana: umestitev namenskih sredstev za investicije v proračuna 2013, 2014 

ter izgradnjo novega zavetišča za ţivali na Gmajnicah. Stališče: zaradi velikih potreb po 

investicijskem vzdrţevanju v vrtcih in osnovnih šolah se pripomba v celoti ne upošteva. Ob 

pripravi predlogov proračunov se bodo sredstva za leto 2013 in 2014 za izvedbo nujnih 

investicijsko vzdrţevalnih del povečala iz 20.000  na 120.000   Za preostale investicije se 

pripravijo NRP-ji do 2017. 

- Svetovalni center za otroke, mladostnike in starše: predlog, da se na postavki ohrani višina 

načrtovanih sredstev iz preteklih let  oz. se sredstva ne zniţujejo. Stališče: sredstva so 

zniţana v skladu z ZUJF, na podlagi katerega so se zniţale plače in drugi prejemki 

zaposlenih; sredstva za kritje materialnih stroškov se ne zniţujejo. 



 

 

- Četrtna skupnost Vič: umestitev investicije »priprava gradnje telovadnice – prizidka OŠ Vič 

na Trţaški cesti«. Stališče: za umestitev investicije v proračun je potrebna priprava projekta 

in potrjen DIIP. Ta je v zaključni fazi in bo podlaga za umestitev projekta v načrte razvojnih 

programov v okviru priprave predlogov proračunov MOL za leti 2013 in 2014. 
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