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TU – 

 

Zadeva:  Amandmaja k Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013 

 
K Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2013, uvrščenemu na dnevni red 21. 

seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 17. 12. 2012, vlagam naslednja  

 

Amandmaja:  

 

1. AMANDMA 

za spremembo 2. odstavka 20. člena Odloka o proračunu MOL za 2013, POTRDITEV 

INVESTICIJSKEGA PROGRAMA (IP) 
 

V Predlogu Odloka o proračunu za leto 2013 predlagamo, da se v 20. členu Odloka o proračunu za 

leto 2013 drugi odstavek, ki se glasi: ”Investicijski program potrdi ţupan” nadomesti z novim drugim 

odstavkom, ki se glasi: Na predlog župana, Investicijski program potrdi Mestni svet MOL.  

 

OBRAZLOŢITEV: 

Predlog za spremembo drugega odstavka 20. člena Predlog odloka o proračunu MOL za leto 2013 je 

v skladu s 3. alinejo 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) in 2. alinejo 27. Člena Statuta 

MOL. Ob tem poudarjamo, da osnov, da bi ţupan potrjeval tako pomemben dokument kot je IP, ni 

niti v ZLS niti v  Statutu MOL.  

V odgovoru MOL k predlogu osnutka proračuna za 2013 za spremembo 20. člena Odloka o 

proračunu MOL 2013 se je izkazalo, da MOL v svojem delovanju ne upošteva Investicijskega 

programa (IP), ki mora biti po Zakonu o javnih financah (ZJF) pripravljen v skladu z Uredba o enotni 

metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ 

 in da ţupan MOL v obdobju 2006-2012 ni potrdil niti enega IP. To pomeni, da MOL ne deluje v 

skladu z veljavnim ZJF, praznina, nepoznavanja zakonskih določil in nedejavnost v pripravi IP pa se 

prenaša tudi na Predlog Odlok o proračunu MOL 2013. Zato je sprememba nujna in potrebna. S tem 

je predlog za spremembo drugega odstavka 20. člena Predloga Odloka o proračunu za leto 2013 

utemeljen. 

 

2. AMANDMA 
predlog za nov 3. odstavek 20. člena Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2013  
 

POTRDITEV dokumentov IDENTIFIKACIJA INVESTICIJSKEGA PROJEKTA in PRED 

INVESTICIJSKA ZASNOVA 

 

V Predloga Odloka o proračunu MOL za leto 2013 in predlagamo, da se v 20. členu Odloka o 

proračunu MOL za leto 2013, doda nov tretji odstavek, ki se glasi: Dokument, Identifikacija 

investicijskega projekta in Dokument, Pred investicijska zasnova, potrdi župan. Župan o 

potrditvi dokumentov obvesti Mestni svet MOL. Dosedanji tretji, četrti in peti odstavek postanejo 

četrti, peti in šesti odstavek.   

 

 

 



 

 

OBRAZLOŢITEV: 

Dokumenti Identifikacija investicijskega projekta in Pred investicijska zasnova pripravljeni v skladu 

z Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju 

javnih financ, sodijo med izhodiščne dokumente Investicijskega programa. Zato je primerno, da 

pripravo dokumenta koordinira in potrdi ţupan in o tem seznani MS MOL. 

 

 

Mirko Brnič Jager 

Mestni svetnik l.r. 

 


