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Zadeva: Amandma župana k 10. amandmaju župana z dne 11. 12. 2012 in amandmaja k   

              predlogoma odlokov o proračunih Mestne občine Ljubljana za leto 2013 in 2014  

 

 

K predlogoma odlokov o proračunih Mestne občine Ljubljana za leto 2013 in 2014, uvrščenima 

na dnevni red 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 17. 12. 2012, 

vlagam naslednji 

 

AMANDMA K AMANDMAJU: 

 

V prvem odstavku 10. amandmaja, vloţenega dne 11. 12. 2012, št. 410-244/2012-33, se znesek 

»4.037.287,08« nadomesti z zneskom »5.331.596,95«. 

 

V prvi alineji prvega odstavka, pod naslovom Viri financiranja A, se znesek »2.800.222,08« 

nadomesti z zneskom »4.094.531,95«. 

 

Prva alineja drugega ostavka se spremeni tako, da se glasi: 

» -    081062 Evropsko prvenstvo v košarki 2013 za lastno udeleţbo, podkonto 420402 (konto 

4204)  v višini 3.862.906,49 EUR za rekonstrukcijo, podkonto 420801 (konto 4208)  v 

višini 84.227,44 EUR za nadzor in podkonto 420804 (konto 4208)  v višini 147.398,02 

EUR za projektno dokumentacijo,«. 

 

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi: 

»Sredstva za lastno udeleţbo MOL na proračunski postavki 081062 se zagotovijo v okviru 

finančnega načrta 4.15. Oddelek za šport, in sicer v znesku 1.294.309,87 EUR iz proračunske 

postavke 081006, podkonta 413302 (konta 4133), v znesku 300.222,08 EUR iz 081009, 

podkonto 432300 (konto 4323), NRP 7560-10-0309. Sredstva v višini 2,5 mio EUR se 

zagotovijo s povišanjem odhodkov v finančnem načrtu 4.15. OŠ. Hkrati se povišujejo prihodki 

iz naslova prodaje stavbnih zemljišč v višini 2,5 mio EUR na podkontu 722100 (konto 7221).«. 

 

Obrazložitev: 
Predlagana idejna rešitev obnove dvorane Tivoli obsega med drugim vzpostavitev nove juţne 

tribune v veliki dvorani in zasuk male dvorane za 90 stopinj. Ker je bil investicijski program 

izdelan dne 13.12.2012, po obravnavi amandmajev na Odboru za finance in ker se je obseg 

investicije iz 4.037.287,08 eurov (kot to opredeljuje v DIIP) povečal na 5.331.596,95 eurov, za 

1.294.309,87 eurov, je potreben amandma k amandmaju. Uskladitev proračuna za leto 2013 z 



 

 

investicijskim programom je potrebna tudi zaradi oddaje vloge na MIKZŠ za črpanje evropskih 

sredstev; 

 

in naslednja amandmaja  

 

1. AMANDMA ZA LETO 2013: 

 

V III. delu proračuna, v seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in 

programski klasifikaciji, se spremenijo sredstva po letih v NRP 7560-10-0360: OSNOVNA 

ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA 

ŠOLSKIH PROSTOROV, pri proračunskem uporabniku 4.11 SRPI podprogram 19039001 z 

ocenjeno vrednostjo 8.087.211 EUR kot sledi: 

Vir financiranja A: 

- PP 091299, plan 2012: 17.066 EUR 

- PP 091299, plan 2013: 100.000 EUR 

- PP 091299, plan 2014: 206.487 EUR  

- PP 091299, plan 2015: 2.878.174 EUR 

- PP 091299, plan 2016: 4.885.484 EUR 

 

 

V finančnem načrtu 4.11. Sluţba za razvojne projekte in investicije se sredstva za leto 2013 v 

višini 100.000 EUR zagotovijo na proračunski postavki 091299 Večje obnove in gradnje šol, na 

podkontu 420804 (konto 4208), NRP 7560-10-0360 Osnovna šola N.H. Maksa Pečarja - 

novogradnja telovadnice in adaptacija šolskih prostorov za projektno dokumentacijo. Sredstva 

se zagotavljajo iz  NRP 7560-10-0005: Projekt Ena hiša in ureditev območja Cukrarne, 

proračunska postavka 082063, podkonto 420401 (konto 4204) v višini 100.000,00 EUR. Znesek 

v višini 100.000,00 EUR se prenese v NRP 7560-10-0005 v leto 2015 na isto proračunsko 

postavko 082063 in podkonto 420401 (konto 4204). 

 

Skladno z amandmajem se uskladijo NRP-ji in ostali deli proračuna ter obrazloţitve. 

 

Obrazložitev: 

OŠ Maksa Pečarja nima ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje in nujno potrebuje 

dodatne učilnice za izvedbo izobraţevalnega programa, zato je izvedba investicije nujna. V letu 

2013 moramo zagotoviti sredstva za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, da lahko 

začnemo s postopkom JN za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije. 

 

2. AMANDMA ZA LETO 2014: 

 

V III. delu proračuna, v seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in 

programski klasifikaciji, se spremenijo sredstva po letih v NRP 7560-10-0360: OSNOVNA 

ŠOLA N.H. MAKSA PEČARJA - NOVOGRADNJA TELOVADNICE IN ADAPTACIJA 

ŠOLSKIH PROSTOROV, pri proračunskem uporabniku 4.11 SRPI podprogram 19039001 z 

ocenjeno vrednostjo 8.087.211 EUR kot sledi: 

Vir financiranja A: 

- PP 091299, plan 2012: 17.066 EUR 

- PP 091299, plan 2013: 100.000 EUR 

- PP 091299, plan 2014: 206.487 EUR  

- PP 091299, plan 2015: 2.878.174 EUR 

- PP 091299, plan 2016: 4.885.484 EUR 

 

V finančnem načrtu 4.11. Sluţba za razvojne projekte in investicije se sredstva za leto 2014 v 

višini 100.000 EUR zagotovijo na proračunski postavki 091299 Večje obnove in gradnje šol, na 

podkontu 420401 (konto 4204), NRP 7560-10-0360 Osnovna šola N.H. Maksa Pečarja - 

novogradnja telovadnice in adaptacija šolskih prostorov. Sredstva za leto 2014 se v enaki višini 

100.000 EUR zagotavljajo v okviru istega NRP, iz proračunske postavke 091299, podkonto 



 

 

420804 (konto 4208). Za znesek 100.000 EUR se zmanjšajo sredstva na 420401, 091299 v 

okviru istega NRP za leto 2015. 

 

Skladno z amandmajem se uskladijo NRP-ji in ostali deli proračuna ter obrazloţitve. 

 

Obrazložitev: 

OŠ Maksa Pečarja nima ustreznih pogojev za izvajanje športne vzgoje in nujno potrebuje 

dodatne učilnice za izvedbo izobraţevalnega programa, zato je izvedba investicije nujna. V letu 

2013 zagotavljamo sredstva za izdelavo investicijske in projektne dokumentacije, da lahko 

začnemo s postopkom JN za izbiro izvajalca za izdelavo projektne dokumentacije. Z 

zaključkom pridobitve projektne dokumentacije in gradbenega dovoljenja v letu 2014, je v letu 

2014 predviden tudi pričetek gradnje. 

 

 

 

 Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 

 


