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MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                               k 5a. tč., 21. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

 

 

ZADEVA: AMANDMAJI 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, vlagamo naslednji 

amandma: 

 

1. AMANDMA  

 

V III. delu proračuna se odpre nov NRP Izgradnja povezovalne ceste med Hladilniško potjo in Cesto 

v prod pri proračunskem uporabniku 4.11. SRPI, v okviru proračunske postavke 045199 z ocenjeno 

vrednostjo 4,5 mio kot sledi po letih: 

Plan 2013 820.000 EUR  

Plan 2014 820.000 EUR  

Plan 2015 1.860.000 EUR 

Plan 2016 1.000.000 EUR 

 

Sredstva za leto 2013 za novo odprti NRP se zagotovi v finančnem načrtu pri proračunskem 

uporabniku 4.11 Sluţba za razvojne projekte in investicije v okviru proračunske postavke 045199 

Cestni projekti  (Izgradnja povezovalne ceste med Hladilniško potjo in Cesto v prod), konta 4208 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inţeniring, Glavni 

program 1302 Cestni promet in infrastruktura, Podprogram 13029002 Investicijsko vzdrţevanje in 

gradnja občinskih cest zagotovijo sredstva v višini 820.000,00 EUR za potrebe Izgradnja 

povezovalne ceste med Hladilniško potjo in Cesto v prod. Številko novega NRP določa OFR skladno 

s seznamom. 

 

Sredstva se zagotovijo iz naslednjih finančnih načrtov: 

 

- 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami sredstva v višini 230.000 EUR iz naslednjih 

proračunskih postavk, kontov, podkontov in projektov: 

o Proračunska postavka 013339, konto 4135 sredstva v višini 200.000 EUR 

o Proračunska postavka 062092, konto 4021 sredstva v višini 30.000 EUR 

 

- 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet sredstva v skupni višini 190.000 EUR iz 

naslednjih proračunskih postavk, kontov, podkontov in projektov: 

o Proračunska postavka 045135, konto 4202 sredstva v višini 60.000 EUR, NRP 7560-10-

0337 PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŢEVANJE 

o Proračunska postavka 045135, konto 4205 sredstva v višini 50.000 EUR, NRP 7560-10-

0337 PARKIRNE POVRŠINE MOL- INVESTICIJE IN INV. VZDRŢEVANJE 

o Proračunska postavka 049008, konto 4021 sredstva v višini 50.000 EUR 



 

 

o Proračunska postavka 045144, konto 4208 sredstva v višini 30.000 EUR, NRP 7560-12-

0456 UKREPI PROMETNE POLITIKE MOL 

 

- 4.5. Oddelek za urejanje prostora sredstva v skupni višini 200.000 EUR iz naslednjih 

proračunskih postavk, kontov, podkontov in projektov: 

o Proračunska postavka 062095 Prostorski plan MOL, konto 4021 sredstva v višini 

100.000 EUR 

o Proračunska postavka 062097 Urbanistična dokumentacija (program izvedbenih aktov), 

konto 4021 sredstva v višini 100.000 EUR 

 

- 4.11. Sluţba za razvojne projekte in investicije v skupni višini 200.000 EUR iz naslednjih 

proračunskih postavk, kontov, podkontov in projektov: 

o Proračunska postavka 082063, konto 4208 sredstva v višini 200.000 EUR (šifra projekta 

v NRP: 005, šifra projekta v MFERAC: 7560-10-0005 PROJEKT ENA HIŠA IN 

UREDITEV OBMOČJA CUKRARNE) 

 

Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoloţljivo višino. 

Podkonte v okviru konta, kamor se sredstva dajejo po vsebini določi OFR. Skladno s tem 

amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom razvojnega programa ter 

obrazloţitve.  

 

Obrazložitev: 

Sredstva v višini 820.000,00 EUR se v letu 2013 zagotovijo za potrebe Izgradnje povezovalne ceste 

med Hladilniško potjo in Cesto v prod (nov NRP Izgradnja povezovalne ceste med Hladilniško potjo 

in Cesto v prod pri proračunskem uporabniku). Številko novega NRP določa OFR skladno z vrstnim 

redom v seznamu NRP. Izgradnja povezovalne ceste med Hladilniško potjo in Cesto v prod je 

prioritetni projekt MOL in ne more čakati na realizacijo v letu 2015 oz. kasneje. Sredstva so 

namenjena za izdelavo investicijske dokumentacije: DIIP, predinvesticijske zasnove ali 

investicijskega programa, za plačilo stroškov tehničnih pregledov, za izdelavo investicijske 

dokumentacije in geomehanske ter hidrološke študije. Sredstva naj vključujejo morebitno izdelavo 

idejne študije, študije prometne obremenitve, študijo hrupne obremenjenosti in proti hrupnih ukrepov, 

idejne projektne infrastrukture, itd. V okviru programa se zagotovi izdelava projektno tehnične in 

investicijske dokumentacije za omenjeni cestni projekt (za poplačilo izdelave PGD, PZI projektno 

dokumentacijo). Z izgradnjo povezovalne ceste se bo razbremenila Zaloška cesta do vstopa na 

ljubljansko obvoznico, kar pomeni manj prometa skozi naselja Polje in Slape-Studenec. Povezovalna 

cesta (cca 4 km) bo povečala prometno varnost otrok in odraslih ter zmanjšala tovorni promet skozi 

naselja. Ocenjena vrednost investicije je 4.500.000 EUR. Projekt izdelave projektne dokumentacije 

temelji na razvojnih programih MOL, OGDP in na skupnih programih OGDP, OUP in ORN. V letu 

2013 se namenja 820.000,00 EUR sredstev, v letu 2014 se namenja 820.000,00 EUR za začetek 

gradnje in investicije. Ostala sredstva v vrednosti do 4.500.000,00 EUR (ocenjena vrednost 

investicije) se zagotovijo v proračunih 2015 in 2016, in sicer v letu 2015 v vrednosti 1.860.000,00 

EUR  in v letu 2016 v vrednosti 1.000.000,00 EUR. 

 

 

2. AMANDMA  

 

V finančnem načrtu pri proračunskem uporabniku 4.6 Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje 

se v okviru proračunske postavke 091206 Štipendije, konta 4117 Štipendije, zagotovijo višja sredstva 

za potrebe štipendiranja v višini 106.000 EUR: 

 

Sredstva se zagotovijo iz naslednjih finančnih načrtov: 

 

- 1. MS: 01 Politični sistem, 0101 Politični sistem, 01019001 Dejavnost občinskega sveta, iz 

proračunske postavke 011111 Sredstva za delovanje mestnega sveta, konta 4021 Posebni 

materiali in storitve znesek v višini 8.000 EUR; 

 



 

 

- 3. Ţupan: 01 Politični sistem, 0101 Politični sistem, 01019003 Dejavnost ţupana in podţupanov , 

iz proračunske postavke 013329 Odnosi z javnostmi, konta 4021 Posebni materiali in storitve 

znesek v višini 18.000 EUR; 

 

- 4.1. Sekretariat mestne uprave v skupni višini 80.000 EUR in sicer iz proračunske postavke 

013308 Mednarodna dejavnost MOL, konta 4021 Posebni materiali in storitve znesek 5.000 EUR 

in iz proračunske postavke 016002 Prireditve in prazniki MOL, konta 4021 Posebni materiali in 

storitve znesek 40.000 EUR ter iz proračunske postavke 013302 Izdatki za blago in storitve, 

konta 4029 Drugi operativni odhodki 35.000 EUR. 

 

Sredstva se vzamejo v okviru konta na posameznih podkontih glede na razpoloţljivo višino. 

Podkonte v okviru konta, kamor se sredstva dajejo po vsebini določi OFR. Skladno s tem 

amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna vključno z načrtom razvojnega programa ter 

obrazloţitve. 

 

Obrazložitev: 

Sredstva v višini 106.000 EUR se namenijo za štipendije oz. finančno podporo nadarjenim dijakom 

in študentom s stalnim prebivališčem v MOL. Omenjena sredstva bodo zagotavljala sredstva za nove 

štipendije v letu 2013. Tako bo lahko predvidoma podeljenih cca 50 novih štipendij. Število 

štipendistov bi se tako povečalo. 

Omenjena sredstva Mestne uprave, ţupana in Mestnega sveta MOL, ki so predvidena za 

reprezentančne stroške se zmanjšujejo za 50%, kot je priporočilo Nadzornega odbora MOL za 

zmanjšanje sredstev na nekaterih postavkah proračuna MOL in omejitev sredstev za reprezentanco. 

Sredstva se naj zmanjšajo za pogostitve na sejah Mestnega sveta MOL, za reprezentanco ţupana in 

podţupanov (novinarske konference, srečanja s predstavniki medijev) in za reprezentanco ob 

mednarodni dejavnosti MOL.  

Med drugimi operativnimi odhodki MU MOL se zmanjšajo načrtovani izdatki za avtorske honorarje 

ter podjemne pogodbe. 

 

 

SVETNIŠKA SKUPINA SD v MS MOL 

 

PROF. DR. METKA TEKAVČIČ 


