
 

Številka: 03207-  2 /2014-4 

Datum: 15. 1. 2014 

                                                                                                                                k točki 5 a 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

POROČILO 

 

 

Odbor za finance je na 29. seji obravnaval gradivo za 31. sejo Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana in ob obravnavi točke Predlog odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana 

za leto 2014 obravnaval 

 

- poročila zainteresiranih delovnih teles: Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost, Odbora 

za varstvo okolja, Odbora za lokalno samoupravo, Odbora za zdravstvo in socialno varstvo, 

Odbora za stanovanjsko politiko, 

- sklepe četrtnih skupnosti: ČS Center in ČS Sostro, 

- amandmaje ţupana: 

 

1. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4. 1. Sekretariat mestne uprave za leto 2014, se 

zagotovijo sredstva:  

- na proračunski postavki 013305, konto 4202 Nakup opreme (podkonto 420223 Nakup opreme za 

hlajenje in ogrevanje ter napeljav), v višini 2.099,00 EUR (NRP 7560-11-0438). 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 013309 Prenova Magistrata, konto 4205 Investicijsko vzdrţevanje in obnove 

(podkonto 4205  00 Obnove, NRP 7560-10-0195) v višini 2.099,00 EUR. 

 

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

programa ter obrazloţitve.  

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

2. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika  4.1. Sekretariat mestne uprave se za leto 2014 

zagotovijo sredstva na: 

- proračunski postavki 013305, konto 4202 Nakup opreme (podkonto 420223), v višini 14.000,00 

EUR,   

- proračunski postavko 013305, konto 4208 Načrti in druga projektna dokumentacija (podkonto 

420899) v višini 2.000,00 EUR, v okviru NRP 7560-10-0414 in 

- novo odprti proračunski postavki »013344 Investicijsko vzdrţevanje upravnih zgradb MOL-

sof.URE«, podprogram 06039002 sredstva v višini 3.000,00 EUR na konto 4202 Nakup opreme 

(podkonto 420223, NRP 7560-10-0414). 

 

Sredstva se zagotovijo: 

 



 

 

- iz proračunske postavke 013309 Prenova Magistrata, konto 4205 Investicijsko vzdrţevanje in 

obnove (podkonto 420500, NRP 7560-10-0195) v višini 16.000,00 EUR in 

- s povečanjem prihodkov v bilanci A - Prihodki in odhodki, na kontu 7300 (podkontu 730000), 

kjer se povišajo sredstva za pričakovane prihodke v višini 3.000,00 EUR iz naslova nepovratnih 

sredstev URE. 

 

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

programa ter obrazloţitve.  

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

3. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika  4.1. Sekretariat mestne uprave se za leto 2014 se 

zagotovijo sredstva na: 

 

- proračunski postavki 013305, konto 4202 Nakup opreme (podkonto 420223) v višini 39.000,00 

EUR  ter na konto 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inţeniring (podkonto 420801) v višini 2.000,00 EUR v okviru NRP 7560-10-0193 in 

- proračunski postavki »013344 Investicijsko vzdrţevanje upravnih zgradb MOL-sof.URE«, na konto 

4202 Nakup opreme (podkonto 420223, NRP 7560-10-0193) v višini 7.000,00 EUR. 

 

Sredstva se zagotovijo: 

 

- iz proračunske postavke 013309 Prenova Magistrata, konto 4205 Investicijsko vzdrţevanje in 

obnove (podkonto 420500, NRP 7560-10-0195) v višini 41.000,00 EUR in  

- s povečanjem prihodkov v bilanci A- Prihodki in odhodki, na kontu 7300 (podkontu 730000), kjer 

se povišajo sredstva za pričakovane prihodke v višini 7.000,00 EUR iz naslova nepovratnih sredstev 

URE. 

 

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

programa ter obrazloţitve.  

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

4. AMANDMA 

 

Pri proračunskem uporabniku 4. 1. Sekretariat mestne uprave se v III. delu proračuna, v seznamu 

Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, odpre nov NRP 

7560-14-0520: »Izvedba programa projekta Energetska obnova Ljubljane (EOL – ELENA), pri 

podprogramu 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije.«  

 

Ocenjena vrednost celotnega investicijskega programa je 28.100.000,00 EUR s kolonami in 

vrednostmi kot sledi: 

A - Proračunski viri-javni partner-odplačila iz energetskih prihrankov: 

- PP 043604, Plan 2014: 0,00 EUR, Plan 2015: 1.258.333,33 EUR, Plan 2016: 2.341.666,67 

EUR, Plan 2017: 2.341.666,67, Plan 2018 in dalje: 22.158.333,33 EUR 

 

Opisno pojasnilo pod C-ostali viri: 

Vloţki energetskih pogodbenikov oziroma vloţki zasebnih partnerjev se v obdobju 2014-2016 

predvidevajo v letu 2014 v višini 100.000,00 EUR, v letu 2015 vloţek v predvideni višini 

15.000.000,00 EUR, v letu 2016 pa vloţek v predvideni višini 13.000.000,00 EUR. MOL bo iz 

prihrankov v obdobju do 15 let plačevala storitev energetskega pogodbeništva do višine vloţkov 

zasebnih partnerjev. Gre za evidenčni projekt, ki se bo zniţeval glede na posamezno javno zasebno 

partnerstvo, sklenjeno pod omenjenimi pogoji za javne objekte v lasti MOL. 

 



 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladi III. del proračuna Načrt razvojnih programov ter obrazloţitve.  

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

5. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami za leto 

2014 se zagotovijo sredstva: 

- na proračunski postavki 062088 Pridobivanje zemljišč, podkonta 420600 Nakup zemljišč (konto 

4206) v višini 532.960,00 EUR (NRP 7560-10-291). 

Sredstva se zagotovijo iz: 

 

- proračunske postavke 062091 Urejanje zemljišč, iz podkonta 402702 Odškodnine zaradi sodnih 

postopkov (konta 4027) v višini 532.960,00 EUR. 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

6. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami za leto 

2014 se zagotovijo sredstva:  

- na proračunski postavki 062085 Nakupi zgradb in prostorov ter upravljanje stanovanj, podkonto 

420001 Nakup stanovanjskih zgradb in prostorov višini 346.481,00 EUR (NRP 7560-10-0013). 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 013317 Postopki po ZIKS-u in ZDEN, iz podkonta 402799 Druge 

odškodnine in kazni (konto 4027) v višini 346.481,00 EUR. 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

7. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami za leto 

2014 se zagotovijo sredstva:  

- na proračunski postavki 062088 Pridobivanje zemljišč, podkonto 420600  Nakup zemljišč (konto 

4206) v višini 8.129,23 EUR (NRP 7560-10-0040). 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 062091 Urejanje zemljišč, iz podkonta 402702 Odškodnine zaradi sodnih 

postopkov (konta 4027) v višini 8.129,23 EUR 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

8. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami za leto 

2014 se zagotovijo sredstva:  



 

 

- na proračunski postavki 062088 Pridobivanje zemljišč podkonto 420600 Nakup zemljišč (konto 

4206)  v višini 33.000,00 EUR (NRP 7560-10-0455). 

  

Sredstva se zagotovijo iz: 

- iz proračunske postavke 062091 Urejanje zemljišč, iz podkonta 402702 Odškodnine zaradi sodnih 

postopkov (konta 4027) v višini 33.000,00 EUR. 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

9. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami za leto 

2014 se zagotovijo sredstva:  

- na proračunski postavki 062088 Pridobivanje zemljišč, podkonto 420600 Nakup zemljišč (konto 

4206) v višini 14.673,25 EUR (NRP 7560-10-0097). 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 062091 Urejanje zemljišč, iz podkonta 402702 Odškodnine zaradi sodnih 

postopkov (konta 4027) v višini 14.673,25 EUR. 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

10. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.3. Oddelek za ravnanje z nepremičninami za leto 

2014 se zagotovijo sredstva:  

- na proračunski postavki 062088 Pridobivanje zemljišč podkonto 420600 Nakup zemljišč (konto 

4206) v višini 15.120,00 EUR (NRP 7560-10-0025). 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 062091 Urejanje zemljišč, podkonta 402702 Odškodnine zaradi sodnih 

postopkov (konta 4027) v višini 15.120,00 EUR. 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

11. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet za 

leto 2014 se sredstva zagotovijo: 

- na proračunski postavki 045144 Ukrepi prometne politike MOL, podkonto 4204 01 Novogradnje v 

višini 500.000,00 EUR (NRP 7560-12-0456 Ukrepi prometne politike MOL). 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 045196 Investicijsko vzdrţevanje in obnove cest na območju MOL, podkonta 

4204 01 Novogradnje, v višini 500.000,00 EUR (NRP 7560-13-0492 Ureditev Litijske ceste v 

Hrušici; sredstva v okviru NRP 7560-13-0492 se v znesku 500.000,00 EUR prenesejo v leto 2016). 

 



 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

12. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet za 

leto 2014 se sredstva zagotovijo:    

- na proračunski postavki 051002 Gospodarjenje z odpadki in gradnja infrastrukture, podkonto 

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sluţb, v 

višini 198.050,21 EUR (NRP 7560-10-0420 Subvencioniranje cen gospodarske javne sluţbe zbiranje 

in prevoza ter odlaganja odpadkov). 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 045119 Mestni javni promet, podkonta 410000 Subvencioniranje cen javnim 

podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih sluţb, v višini 198.050,21 EUR (NRP 7560-10-

0122 Subvencije Ljubljanskemu potniškemu prometu) 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

13. AMANDMA 

 

V odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2014, v II. Posebni del, se uskladi finančni načrt 4.4. 

Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, v podprogramu 16039005, kot sledi: 

- doda se nova proračunska postavka »045151 Prenova nabreţij in trgov – udeleţba MOL« 

(NRP 7560-14-0521), na kateri se poveča znesek na kontu 4205 (podkontu 420501) v višini 

172.131,00 EUR ter na kontu 4208 znesek v višini 7.623,00 EUR (od tega na podkontu 

420804 3.320,00 EUR in 420801 4.303,00 EUR);   

- na proračunski postavki 045193 Komunalne ureditve in LMM (NRP 7560-14-0521), se 

poveča znesek na kontu 4205 (podkontu 420501) v višini 268.919,00 EUR ter na kontu 4208 

(podkontu 420804) v višini 24.000,00 EUR; 

- doda se nova namenska proračunska postavka »045152 Prenova nabreţij in trgov – ESRR«, 

na kateri se poveča znesek na kontu 4205 (podkontu 420501) v višini 975.410,00 EUR ter na 

kontu 4208 znesek v višini 43.197,00 EUR (od tega na podkontu 420804 18.812,00 EUR in 

420801 24.385,00 EUR);  

Sredstva za udeleţbo MOL (proračunska postavka 045151 in 045193) se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 045193 Komunalne ureditve in LMM, konta 4205 (podkonto 420501) 

v višini 100.000,00 EUR, konta 4208 v višini 25.000,00 EUR (od tega podkonto 420801 

20.000,00 EUR ter podkonto 420804 5.000,00 EUR), vse iz NRP 7560-13-0497,  

- ter proračunske postavke 045196 Investicijsko vzdrţevanje in obnove cest na območju MOL, 

konta 4204 (podkonto 420401) v višini 347.673,00 EUR (NRP 7560-13-0492). 

 

Zaradi vključitve nove namenske proračunske postavke 045152 se povišajo prihodki za leto 2014 za 

pričakovane prihodke iz ESRR v bilanci A za 1.018.607,00 EUR, konto 7412 ( na podkontu 741200). 

 

V odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 se v delu III. Načrt razvojnih programov, v 

seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, pri 

proračunskem uporabniku 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet, doda nov projekt NRP 

7560-14-0521 Prenova Cankarjevega nabreţja in Ribjega trga, podprogram 16039005 Druge 

komunalne dejavnosti, v ocenjeni vrednosti projekta 1.491.280,00 EUR, kot sledi: 



 

 

- v letu 2014 se sredstva na lastni udeleţbi na proračunski postavki 045151  zagotavljajo v 

višini 179.754,00 EUR (od tega  3.320,00 EUR na podkontu 420804, 4.303,00 EUR na 

podkontu 420801 ter na podkontu 420501 172.131,00 EUR),  

- v letu 2014 se sredstva za neupravičene stroške projekta (DDV) zagotovijo na proračunski 

postavki 045193 v višini  292.919,00 EUR (od tega 24.000,00 EUR na podkontu 420804 ter 

na podkontu 420501 268.919,00 EUR);  

- v letu 2014 se sredstva na namenski proračunski postavki 045152  zagotavljajo v višini 

1.018.607,00 EUR (na podkontu 420804 18.812,00 EUR, na podkontu 420801 24.385,00 

EUR ter na podkontu 420501 975.410,00 EUR). 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo vsi ostali deli proračuna.  

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

14. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet za 

leto 2014 se sredstva zagotovijo:    

- na proračunski postavki 049012 Mala dela četrtnih skupnosti-druge komunalne dejavnosti,  konto 

4205 v višini 23.685,48 EUR (podkonto 420500, NRP 7560-10-0344 Komunalne ureditve na 

območju MOL). 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 049003 Razvojne naloge in strokovne podlage na področju GJI, konto 4021 

(podkonto 402199), v višini 23.685,48 EUR.  

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

15. AMANDMA 

 

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

za leto 2014 se sredstva zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov, konto 4200, 

(podkonto 4200 00), v višini 30.000,00 EUR, NRP 7560-13-0500 Odkup objektov za vrtec – 

Tehnološki park (sredstva na NRP 7560-13-0500 se v znesku 30.000,00 EUR prenesejo v 

leto 2015), 

- proračunske postavke 091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov, konto 4202, 

(podkonto 4202 45), v višini 10.000,00 EUR, NRP 7560-13-0500 Odkup objektov za vrtec – 

Tehnološki park (sredstva na NRP 7560-13-0500 se v znesku 10.000,00 EUR prenesejo v 

leto 2015), 

- proračunske postavke 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje, konto 4119 

(podkonto 4119 21), v višini 45.537,32 EUR, 

- proračunsko postavko 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce na 4208 

(podkonto 4208 99) v višini 40.000,00 EUR, NRP 7560-10-0147 Investicijsko vzdrţevanje 

vrtcev, 

- proračunsko postavko 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce na 4205 

(podkonto 4205 00) v višini 90.500,00 EUR, NRP 7560-12-0470 Obnove kotlovnic v vrtcih, 

- proračunsko postavko 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce na 4208 

(podkonto 4208 01) v višini 1.772,32 EUR, NRP 7560-12-0470 Obnove kotlovnic v vrtcih in 

- proračunsko postavko 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce na 4208 

(podkonto 4208 04) v višini 27.802,88 EUR, NRP 7560-12-0470 Obnove kotlovnic v vrtcih 

 

ter se dodajo na: 



 

 

- proračunsko postavko 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce na 4323 

(podkonto 4323 00 ) v višini  242.500,00 in (podkonto 4205 00) v višini 3.112,52  EUR, 

NRP 7560-10-0147 Investicijsko vzdrţevanje vrtcev. V tabeli kot sledi: 

 

NRP 7560-10-0147 INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE IN 

OPREMA ZA JAVNE VRTCE 

OCENJENA 

VREDNOST 

V 

REBALANS

U 

PRORAČUN

A 2014 

OCENJENA 

VREDNOST 

REBALANS

A 

PRORAČUN

A 2014 

SKUPAJ Z 

AMANDMA

JI 

VRTEC NAMEN 

podkonto 4323 00   

ČRNUČE       

enota Ostrţek sanacija zamakanja 10.000,00 10.000,00 

  sanacija kuhinje - PZI in izvedba 20.000,00 100.000,00 

enota Gmajna prenova kotlovnice    38.000,00 

enota Sapramiška ureditev tlakov pred igralnicami - 

zunanje terase 

30.000,00 30.000,00 

DR FRANCE 

PREŠEREN 

      

enota Puharjeva obnova električne instalacije 50.000,00 50.000,00 

GALJEVICA       

enota Orlova prenova  kuhinje, notranjih vrat in 

sanitarij 

50.000,00 50.000,00 

HANSA CHRISTIANA 

ANDERSENA 

      

enota Rašiška nujna sanacija fasade 35.000,00 35.000,00 

JARŠE       

enota Mojca nadstrešek na atrijih za jaslične 

oddelke 

50.000,00 50.000,00 

  sanacija talnih oblog v igralnicah in 

na hodniku 

30.000,00 30.000,00 

enota Roţle prenova kotlovnice   56.500,00 

KOLEZIJA       

enota Kolezija nujna sanacija kanalizacije 20.000,00 20.000,00 

MIŠKOLIN       

enota Sneberje sanacija strehe 40.000,00 40.000,00 

MLADI ROD       

enota Čira Čara sanacija kuhinje - PZI 20.000,00 20.000,00 

enota Vetrnica sanacija strehe zaradi zamakanja 20.000,00 20.000,00 

MOJCA       

enota Muca zamenjava uničene opreme v 

igralnicah 

23.000,00 23.000,00 

NAJDIHOJCA       

enota Čenča prenova kuhinje - PZI 25.000,00 25.000,00 

  sanacija sanitarij  24.000,00 24.000,00 

enota Biba sanacija asfalta pred vhodom 15.000,00 15.000,00 



 

 

PEDENJPED       

enota Kašelj sanacija zaklonišča 34.000,00 34.000,00 

enota Vevče dvigalo za dotavo hrane 25.000,00   

POD GRADOM       

enota Poljane, 

Strossmayerjeva 

sanacija oken in vrat - PZI  25.000,00 25.000,00 

  nujna ureditev gospodarskega 

dostopa 

40.000,00 40.000,00 

  nujna sanacija sanitarij 15.000,00 15.000,00 

enota Poljane, Poljanska 
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nujna sanacija kanalizacije 8.000,00 8.000,00 

  nujna sanacija sanitarij 15.000,00 15.000,00 

enota Prule sanacija  dostopne poti do vrtca 25.000,00 25.000,00 

  postavitev tende za jaslične oddelke 13.000,00 13.000,00 

  sanacija strehe 35.000,00 35.000,00 

  sanacija kotlovnice   12.000,00 

OTONA ŢUPANČIČA       

enota Ringaraja nujna prenova kuhinje 90.000,00 90.000,00 

TRNOVO       

enota Trnovski pristan nujna ureditev prostorov za otroke I. 

starostne skupine 

  25.000,00 

VIŠKI VRTCI       

enota Bičevje sanacija strehe, igralnic in sanitarij 300.000,00 300.000,00 

VODMAT       

enota Vodmat, 

Korytkova 26 

ureditev oken v 4 igralnicah  44.000,00 44.000,00 

enota Klinični center prenova fasade - PZI in izvedba 40.000,00 40.000,00 

VRHOVCI       

enota Vrhovci prenova kuhinje - dokončanje del in 

dobava in montaža opreme 

50.000,00 50.000,00 

  zamenjava ograje na igrišču 15.000,00 15.000,00 

  ureditev odvodnjavanja okoli stavbe 

in pri vhodih v otroške garderobe 

20.000,00 20.000,00 

enota Brdo sanacija sanitarij in garderobe na II. 

vhodu 

50.000,00 50.000,00 

enota Brdo zamenjava uničene opreme v 

igralnicah in garderobah 

24.000,00 24.000,00 

ZELENA JAMA       

enota Vrba nadstrešek na atrijih za jaslične 

oddelke 

50.000,00 50.000,00 

  prenova kotlovnice   56.000,00 

enota Zelena jama postavitev ograje na igrišču 25.000,00 25.000,00 

  dobava in montaža opreme igrišča 25.000,00 25.000,00 

  sanacija strehe 25.000,00 25.000,00 

SKUPAJ podkonto 4323 

00 

  1.455.000,00 1.697.500,00 

podkonto 420500   



 

 

VRTEC Zelena jama 

enota Zmajček 

dokončno plačilo končne situacije  0,00 3.112,52 

SKUPAJ podkonto 4205 

00 

  0,00 3.112,52 

podkonto 4208 99   

ENERGETSKA 

SANACIJA STAVB 

      

VRTEC Zelena jama 

enota Zmajček, Vrtec 

Najdihojca enota Palček, 

Vrtec Ciciban enota 

Lenka 

energetski monitoring 40.000,00  0,00 

SKUPAJ podkonto 4208 

99 

  40.000,00 0,00 

SKUPAJ podkonto 4323 00, podkonto 4205 00 in podkonto 

4208 99 

1.495.000,00 1.700.612,52 

RAZLIKA podkonto 4323 00, podkonto 4205 00, podkonto 4208 99 205.612,52 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

16. AMANDMA 

 

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

za leto 2014 se sredstva zagotovijo iz  : 

- proračunske postavke 091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov, konto 4200, 

(podkonto 4200 00), v višini 243.495,65 EUR, NRP 7560-13-0500 Odkup objektov za vrtec 

– Tehnološki park (sredstva na NRP 7560-13-0500 se v znesku 243.495,65 EUR prenesejo v 

leto 2015), 

- proračunske postavke 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce na 4208 

(podkonto 4208 99) v višini 24.000,00 EUR, NRP 7560-10-0148 Intervencije in inšpekcijske 

odločbe – vrtci 

 

ter se dodajo na: 

- proračunsko postavko 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce na 4323 

(podkonto 4323 00) v višini 260.032,43  EUR, NRP 7560-10-0148 Intervencije in 

inšpekcijske odločbe – vrtci, 

- proračunsko postavko 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce na 4205 

(podkonto 4205 00) v višini 532,64  EUR, NRP 7560-10-0148 Intervencije in inšpekcijske 

odločbe – vrtci in 

- proračunsko postavko 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce na 4208 

(podkonto 4208 04)  v višini 6.930,58  EUR, NRP 7560-10-0148 Intervencije in inšpekcijske 

odločbe – vrtci. V tabeli kot sledi:  

 

NRP 7560-10-0148 INTERVENCIJE IN INŠPEKCIJSKE 

ODLOČBE ZA JAVNE VRTCE 

OCENJENA 

VREDNOST 

V 

REBALANSU 

PRORAČUN

A 2014 

OCENJENA 

VREDNOST 

REBALANSA 

PRORAČUN

A 2014 

SKUPAJ Z 

AMANDMAJI 

VRTEC NAMEN 

podkonto 4323 00   



 

 

MLADI ROD       

Kostanjčkov vrtec nadaljevanje nujne sanacije igralnic - 

inšpekcijska odločba 

55.000,00 55.000,00 

PEDENJPED       

enota Zalog sanacija ograje   9.288,55 

  sanacija zamakanja in zamenjave 

oken 

  27.028,41 

VRHOVCI       

enota Vrhovci pretočni kuhinjski stroj   27.403,64 

enota Brdo sanacija elektro omarice in izvedba 

meritev 

  4.506,88 

JARŠE       

enota Mojca zamenjava razsvetljave   41.075,07 

POD GRADOM       

enota Poljanska  sanacija vertikalne kanalizacije   9.510,02 

MLADI ROD       

enota Veternica parnokonvekcijska peč   10.351,52 

OTONA 

ŢUPANČIČA 

      

enota Ringaraja sanacija zaklonišča   21.401,34 

ENERGETSKA 

SANACIJA STAVB 

      

nerazporejena 

sredstva za 

intervencije 

  250.000,00 359.467,00 

strojelom, zamenjava 

uničene sanitarne in 

kuhinjske opreme, 

strelovodi 

  100.000,00 100.000,00 

SKUPAJ podkonto 

4323 00 

  405.000,00 665.032,43 

podkonto 4205 00   

ENERGETSKA 

SANACIJA STAVB 

      

Vrtec JARŠE enota 

Mojca 

dokončno plačilo končne situacije  0,00 532,64 

SKUPAJ podkonto 

4205 00 

  0,00 532,64 

podkonto 4208 04   

ENERGETSKA 

SANACIJA STAVB 

      

Vrtec MOJCA enota 

Muca 

administriranje in pomoč pri vodenju 

projekta 

 0,00 6.930,58 

SKUPAJ podkonto 

4208 04 

  0,00 6.930,58 

podkonto 4208 99   

ENERGETSKA 

SANACIJA STAVB 

      

Energetska sanacija 

stavb - Vrtec Mojca 

enota Muca, Vrtec 

  24.000,00  0,00 



 

 

Jarše enota Mojca 

SKUPAJ podkonto 

4208 99 

  24.000,00 0,00 

SKUPAJ podkonto 4323 00, podkonto 4205 00, podkonto 

4208 04 in podkonto 4208 99 

429.000,00 672.495,65 

RAZLIKA - dodatno 243.495,65 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

17. AMANDMA 

 

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

za leto 2014 se sredstva zagotovijo: 

- na proračunski postavki 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce na 4323 

(podkonto 4323 00) v višini 37.261,02 EUR, NRP 7560-10-0306 Ureditev, obnova in oprema 

igrišč za vrtce. 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje, konto 4119 

(podkonto 4119 21), v višini 37.261,02 EUR.  

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

18. AMANDMA 

 

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

za leto 2014 se sredstva zagotovijo: 

- na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeleţba MOL na 4208 

(podkonto 4208 04) v višini 23.790,00 EUR, NRP 7560-12-0448 Vrtec Jarše enota Kekec – 

prenova in energetska sanacija vrtca. 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje, konto 4119 

(podkonto 4119 21), v višini 23.790,00 EUR  

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

19. AMANDMA 

 

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

za leto 2014 se sredstva zagotovijo: 

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

4205 (podkonto 4205 00) v višini 202.060,47 EUR, NRP 7560-12-0473 Energetska sanacija 

stavbe Vrtca Pedenjped, enota Kašelj. 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 



 

 

- proračunske postavke 091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov, konto 4200, 

(podkonto 4200 00), v višini 192.060,47 EUR, NRP 7560-13-0500 Odkup objektov za vrtec 

– Tehnološki park (sredstva na NRP 7560-13-0500 se v znesku 192.060,47 EUR prenesejo v 

leto 2015), 

- proračunske postavke 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce, konto 4208 

(podkonto 4208 99), v višini 10.000,00 EUR, NRP 7560-12-0473 Energetska sanacija stavbe 

Vrtca Pedenjped, enota Kašelj. 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

20. AMANDMA 

 

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

za leto 2014 se sredstva zagotovijo: 

- na proračunski postavki 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeleţba MOL na 4208 

(podkonto 4208 04) v višini 22.570,00 EUR, NRP 7560-13-0511 Energetska sanacija Vrtca 

Jarše, enota Roţle. 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje, konto 4119 

(podkonto 4119 21), v višini 22.570,00 EUR. 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

21. AMANDMA 

 

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

za leto 2014 se sredstva zagotovijo iz: 

 

- proračunske postavke 091115 Investicijsko vzdrţevanje in oprema za javne vrtce, konto 4208 

(podkonto 4208 99), v višini 10.000,00 EUR, NRP 7560-12-0472 Energetska sanacija Vrtca 

Pedenjped, enota Vevče 

- proračunske postavke 091112 Zasebni vrtci, konto 4119 (podkonto 4119 21), v višini 

20.000,00 EUR 

 

ter se doda na: 

- proračunsko postavko 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeleţba MOL na 4208 

(podkonto 4208 04) v višini 22.000,00 EUR, nov NRP 7560-14-0524 Energetska sanacija 

stavbe Vrtca Galjevica, enota Galjevica in 

- proračunsko postavko 091138 Energetske sanacije vrtcev – udeleţba MOL na 4208 

(podkonto 4208 99) v višini 8.000,00 EUR, nov NRP 7560-14-0524 Energetska sanacija 

stavbe Vrtca Galjevica, enota Galjevica. 

 

V odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 se v delu III. Načrt razvojnih programov, v 

seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, pri 

proračunskem uporabniku 4.6. OPVI, doda nov projekt NRP 7560-14-0524 Energetska sanacija 

stavbe Vrtca Galjevica, enota Galjevica, podprogram 19029001, v ocenjeni vrednosti projekta 

470.000,00 EUR, kot sledi: 

- v koloni Plan 2014 se sredstva na proračunski postavki 091138 - energetske sanacije vrtcev – 

udeleţba MOL, zagotavljajo v višini 30.000,00 EUR,  



 

 

- v koloni Plan 2015 se sredstva na proračunski postavki 091138 - energetske sanacije vrtcev – 

udeleţba MOL, zagotavljajo v višini 151.000,00 EUR, na proračunski postavki 091136 – 

sofinanciranje operacij za energetske sanacije vrtcev – EU, pa v višini 289.000,00 EUR.  

 

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

programa ter obrazloţitve. 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

22. AMANDMA 

 

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

za leto 2014 se sredstva zagotovijo: 

- na proračunski postavki 091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov na konto 4200 

(podkonto 4200 00) v višini 388.000,00 EUR, NRP 7560-13-0499 Odkup objektov za vrtec – 

Vrtec Zvezdica. 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov, konto 4200, 

(podkonto 4200 00), v višini 230.000,00 EUR, NRP 7560-13-0500 Odkup objektov za vrtec 

– Tehnološki park (sredstva na NRP 7560-13-0500 se v znesku 230.000,00 EUR prenesejo v 

leto 2015), 

- proračunske postavke 091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov, konto 4202, 

(podkonto 4202 45), v višini 70.000,00 EUR, NRP 7560-13-0500 Odkup objektov za vrtec – 

Tehnološki park (sredstva na NRP 7560-13-0500 se v znesku 70.000,00 EUR prenesejo v 

leto 2015), 

- proračunske postavke 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje, konto 4119 

(podkonto 4119 21), v višini 88.000,00 EUR. 

 

V odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 se v delu III. Načrt razvojnih programov, v 

seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, pri 

proračunskem uporabniku 4.6. OPVI, spremeni NRP 7560-13-0499 kot sledi: 

- v koloni Plan 2014, se sredstva na proračunski postavki 091137 planirajo v višini  

1.088.000,00 EUR, 

- v koloni Plan 2015, se sredstva na proračunski postavki 091137 zniţajo na 0,00 EUR in 

niso več predvidena za nakup. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

23. AMANDMA 

 

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

za leto 2014 se sredstva zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 091112 Zasebni vrtci, konto 4119 (podkonto 4119 21), v višini 

131.859,72 EUR in 

- proračunske postavke 091137 Odkup objektov za vrtce in ureditev oddelkov, konto 4202, 

(podkonto 4202 45), v višini 200.000,00 EUR, NRP 7560-13-0500 Odkup objektov za vrtec 

– Tehnološki park (sredstva na NRP 7560-13-0500 se v znesku 200.000,00 EUR prenesejo v 

leto 2015) 

 

ter se dodajo v finančni načrt proračunskega uporabnika 4.7. Oddelek za kulturo: 

- proračunsko postavko 054002 Ţivalski vrt, konto 4323 (podkonto 4323 00) v višini 

331.859,72 EUR, NRP 7560-12-0469 Ţivalski vrt. 

 



 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

24. AMANDMA 

 

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

za leto 2014 se sredstva zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 091213 Investicijsko vzdrţevanje OŠ, konto 4323, (podkonto 4323 

00), v višini 365.010,40 EUR, NRP 7560-10-0160 Investicijsko vzdrţevanje osnovnih šol ( v 

nadaljevanju tabela za NRP 7560-10-0160),  

 

NRP 7560-10-0160 INVESTICIJSKO VZDRŢEVANJE OSNOVNIH ŠOL 

 

ŠOLA NAMEN 

OCENJENA 

VREDNOST V 

REBALANSU 

PRORAČUNA 

2014 

OCENJENA 

VREDNOST 

REBALANSA 

PRORAČUNA 

2014 SKUPAJ Z 

AMANDMAJI 

BEŢIGRAD 
dokončanje ureditve igrišča - II. faza  41.000 41.000 

ureditev strelovoda, projekt 30.000 30.000 

BIČEVJE obnova strehe nad telovadnico -nujno 40.000 42.000 

BOŢIDARA 

JAKCA dokončanje obnove sanitarij pri telovadnici 15.900 15.900 

DRAVLJE 

nadaljevanje obnove električne instalacije- 

pritličje 44.000 44.000 

  prenova strojnih inštalacij 30.000 30.000 

DANILE KUMAR 

obnova električnih inštalacij 45.000 45.000 

zamenjava vrat v stavbi II -popolnoma 

preperela 32.000 32.000 

obnova toplotne postaje v stavbi 3, projekt 

(nujno - pušč, regulacija toplote ni več 

možna)   100.000 

FRANCA 

ROZMANA 

STANETA obnova dela strehe glavne stavbe - nujno 17.000 17.000 

  
projektna dokumenta ureditve kuhinje IDZ   24.000 

FRANCETA 

BEVKA obnova velike telovadnice  195.000 195.000 

JOŢETA 

MOŠKRIČA oprema knjižnice 25.000 25.000 

KAŠELJ 

nadaljevanje ureditve klima naprav - nujno 

preseganje dovoljenih temperatur 16.000 16.000 

popravilo odkapne pločevine strehe nujno 

(dva neurja, zasilno sanirano letos - pokrila 

zavarovalnica) 15.000 15.000 



 

 

KETTE MURN 

IDZ projekt prizidka za razdelilno kuhinjo, 

malo telovadnico in učilnice 18.000 18.000 

KOSEZE 

izdelava PGD dokumentacije prenove šole - 

ureditev notranjih prostorov z razširitvijo in 

pridobitvijo novega prostora za knjižnico  65.000 65.000 

projekt za zagotovitev manjkajočih učilnic in 

obnovo telovadnice z garderobami   24.376 

1. faza obnove prostorov z razširitvijo 500.000 250.000 

KOLEZIJA 

izdelava PGD dokumentacije za ureditev 

dodatnih prostorov (povečan vpis) 25.000   

ureditev prostorov znotraj šole, prizidava - 

povečan vpis 340.000 240.000 

LIVADA 

nujna obnova kotlarne    100.000 

izvedba del vezanih na pridobitev novih dveh 

učilnic v obstoječem tlorisu šole, ureditev 

novega vhoda francoske šole 180.000 130.000 

projekt ureditve  prostorov za ureditev dveh 

novih učilnic in zbornice za pridobitev 

zadostnega števila učilnic ter razmejitev šole/ 

francoske šole z ureditvijo novega vhoda 25.000 25.000 

idejni projekt razmejitve in zagotovitve 

učilnic za šolo in francosko šolo   4.514 

MAJDE 

VRHOVNIK 

ureditev dostopa do šole 40.000 40.000 

popravilo fasade na delu glavnega vhoda   6.000 

projekt ureditve dostopa 6.000 6.000 

MILANA 

ŠUŠTARŠIČA 

projekt obnove kuhinje 19.000 19.000 

končna zamenja oken - jedilnica, hišniško 

stanovanje, dve učilnica 50.000 50.000 

MARTINA 

KRPANA 

PZI obnove kuhinje 24.000 24.000 

obnova kuhinje nevarna plinska inštalacija 490.000 190.000 

MAKSA PEČARJA sanacija tlakov, radiatorjev  in e.i v 

telovadnici- dunajska 46.000 46.000 

MIŠKA KRANJCA 
IDZ projekt kuhinja 15.000 15.000 

  popravilo ograje   12.000 

NOVE FUŢINE zamenjava luči v telovadnici 20.000 20.000 

NOVE JARŠE popravilo tlaka pred glavnim vhodom   23.000 

OSKARJA 

KOVAČIČA 
nadaljevanje zamenjave vrat - Ob Dolenjski 

železnici 48 30.000 30.000 



 

 

izdelava projekta ureditve hišniškega 

stanovanja na PŠ Rudnik 10.000 10.000 

kotlovnica ločitev kotlovnic vrtec, šola, in 

dvorana- nujno zaradi dotrajanosti 36 let     

POLJANE 
ureditev izobraževalnega centra ZU Janeza 

Levca na OŠ Poljane 210.000 210.000 

obnova strehe nad telovadnico - nujno 47.000 47.000 

POLJE 

IDZ načrti za prilagoditev šole gibalno 

oviranih in proučitev prostorov za možnost 

sprejema novih oddelkov 10.000 15.000 

PRULE 

izolacija podstrešji, izolacija fasade 25.000 25.000 

sofinanciranje zamenjave kuhinjskega stroja 7.000 7.000 

RIHARDA 

JAKOPIČA 

ureditev igrišča za razredno stopnjo, ureditev 

ograje, dobava igral 60.000 50.000 

SOSTRO 

zamenjava vhodnih zunanjih in notranjih vrat 

na PŠ Janče   7.100 

TRNOVO 
dokončanje sanitarij, prezračevanje 7.000 7.000 

obnova e.i. in parketa v učilnicah 45.000 45.000 

TONETA 

ČUFARJA 

obnova strehe nad telovadnico  - izvedba 

zelen strehe-projekt 10.000 10.000 

VIDE PREGARC 

obnova električne inštalacije telovadnice, 

ureditev začasnih učilnic 40.000 50.000 

ZALOG 

ureditev tribun pri športnem igrišču 20.000 20.000 

projekt ureditve vhodnega dela avle s 

postavitvijo opreme   10.000 

dokončanje zamenjave oken- hodnik pred 

malo telovadnico, ma tel in nadsvetlobna v 

učilnicah 44.000 44.000 

VIČ obnova atletska steza (nevarnost poškodbe) 47.000 47.000 

ZU JANEZA 

LEVCA 

obnova parketa v telovadnici- Dečkova 47.500 47.500 

obnova predelne stene, zamenjava opreme na 

Karlovški 10.000 12.000 

WALDORFSKA 

ŠOLA ureditev tlakov jedilnice   40.000 

SKUPAJ   3.078.400,00 2.713.389,60 

RAZLIKA - zniţanje -365.010,40 

 

- proračunske postavke 091213 Investicijsko vzdrţevanje OŠ, konto 4205, (podkonto 4205 

00), v višini 220.000,00 EUR, NRP 7560-12-0471 Obnove kotlovnic v OŠ, 

- proračunske postavke 091112 Zasebni vrtci, konto 4119 (podkonto 4119 21), v višini  

149.999,86 EUR 

 

ter se dodajo na: 

- proračunske postavke 091213 Investicijsko vzdrţevanje OŠ, konto 4323, (podkonto 4323 

00), v višini 735.010,26 EUR, NRP 7560-10-0161 Obveznosti iz inšpekcijskih odločb – šole. 

 



 

 

NRP 7560-10-0161 OBVEZNOSTI IZ INŠPEKCIJSKIH ODLOČB - ŠOLE 

 

ŠOLA NAMEN 

OCENJENA 

VREDNOST V 

REBALANSU 

PRORAČUNA 

2014 

OCENJENA 

VREDNOST 

REBALANSA 

PRORAČUNA 

2014 SKUPAJ Z 

AMANDMAJI 

BIČEVJE 

dokončanje obnove kuhinje 12.600 12.600 

zamenjava opreme jedilnice in obnova 

električne inštalacije jedilnice 25.000 25.000 

obnova kuhinje in tlakov jedilnice, nadzor   613.733 

sanacija strehe puščanje nad jedilnico, nadzor   44.400 

dr. VITA 

KRAIGHERJA obnova kuhinje 500.000 260.000 

JOŢETA 

MOŠKRIČA 

zamenjava bojlerja za toplo vodo- nujno 6.000 6.000 

projekt obnove električnih instalacij   20.497 

KARLA 

DESTOVNIKA 

KAJUHA obnova atletske steze 23.000 23.000 

KAŠELJ 

oprema za zagotovitev povečanega vpisa   5.151 

goi dela povezana z zagotovitvijo novega 

prostora zaradi povečanega vpisa   7.545 

intervencija zaradi vandalizma, nadzor   12.087 

KOSEZE sanacija puščanja vode 12.000 12.000 

KOLEZIJA 

projektna dokumentacija za preveritev 

zagotovitve manjkajočega prostora - povečan 

vpis   11.712 

LEDINA fazna obnova električne instalacije 51.000 51.000 

LIVADA zamenjava kombija za prevoz hrane   23.710 

MIRANA JARCA oprema prvi razred   1.469 

NOVE FUŢINE 

sanacija dveh ravnih streh- nujno puščanje 45.000 45.000 

sanacija frčade  4.000 4.000 

delna sanacija kotlarne, zamenjava bojlerjev 15.000 15.000 

POLJE postavitev igrala in umetne trave , nadzor   16.140 

POLJANE 

celovita obnova telovadnice, IDZ, statika, 

nadzor - končni račun   205.348 

SAVSKO NASELJE sanacija stropa nad jedilnico 42.000 42.000 

SPODNJA ŠIŠKA IDZ projekt za kuhinjo* 19.000 19.000 

TRNOVO sofinanciranje zamenjave vrat   6.000 

VALENTINA 

VODNIKA 

nadaljevanje zamenjave električne inštalacije 45.000 45.000 

beljenje inšp odl   9.356 

VIDE PREGARC poročilo o stanju lovilnih vodov strelovoda   366 

VIŢMARJE BROD 

ureditev ograje okoli prostora za zbiranje 

odpadkov   4.422 

ZALOG projekt obnove kuhinje     

ZADOBROVA obnova kuhinje 350.000 180.000 



 

 

ZU JANEZA 

LEVCA 

sofinanciranje z ROTARY KLUBOM 

ureditve tekaške steze na lokaciji 

Dečkova(udi za specialno olimpijado), 

projekt, nadzor   42.000 

nerazporejena 

sredstva za 

intervencije   257.240 378.315 

SKUPAJ   1.406.840,00 2.141.850,26 

RAZLIKA - dodatno 735.010,26 

 

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

programa ter obrazloţitve.  

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

25. AMANDMA 

 

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

za leto 2014 sredstva zagotovijo: 

- na proračunski postavki 091209 Izobraţevanje odraslih, konto 4323, (podkonto 4323 00), v 

višini 30.340,45 EUR, NRP 7560-10-0423 Investicijsko vzdrţevanje ljudskih univerz. 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 091213 Investicijsko vzdrţevanje OŠ, konto 4205, (podkonto 4205 

00), v višini 19.000,00 EUR, NRP 7560-12-0471 Obnove kotlovnic v osnovnih šolah in  

- proračunske postavke 091213 Investicijsko vzdrţevanje OŠ, konto 4208, (podkonto 4208 

01), v višini 11.340,45 EUR, NRP 7560-12-0471 Obnove kotlovnic v osnovnih šolah.  

 

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

programa ter obrazloţitve.  

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

26. AMANDMA 

 

V odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2014, v II. Posebni del, se zaradi nepridobljenih 

sredstev na razpisu za sofinanciranje iz ESRR in drţavnega proračuna (MK) zniţa finančni načrt 4.7. 

Oddelek za kulturo, kot sledi: 

- namenska proračunska postavka 082069 Švicarija – slo. udeleţba MK, konto 4204 (podkonto 

420402) za 210.000,00 EUR (NRP 7560-10-0208 Pod Turnom 4);  

- namenska proračunska postavka 082070 Švicarija – sredstva ESRR, konto 4204 (podkonto 

420402) za 1.190.000,00 EUR (NRP 7560-10-0208 Pod Turnom 4);  

- proračunska postavka 082071 Švicarija – udeleţba MOL, konto 4204 (podkonto 420402) za 

735.872,00 EUR, konto 4208 za 140.669,00 EUR (od tega podkonto 420801 v višini 

33.400,00 EUR in podkonto 420804 za 107.269,00 EUR, vse NRP 7560-10-0208 Pod 

Turnom 4. 

 

Sredstva se dodajo na:  

- proračunsko postavko 082044, konto 4133 (podkonto 413302) v višini 118.916,66 EUR; 

- proračunsko postavko 082041, konto 4133 (podkonto 413302) v višini 121.124,33 EUR; 

- proračunsko postavko 082022, konto 4323 (podkonto 432300, NRP 7560-10-0178 

Investicijsko vzdrţevanje ter manjše obnove javne infrastrukture na področju kulture) v višini 

78.840,57 EUR; 



 

 

- proračunsko postavko 082017, konto 4020 (podkonto 402002) v višini 1.297,23 EUR, konto 

4025 (podkonto 402503) v višini 6.539,20 EUR, konto 4135 (podkonto 413500) v višini 

9.674,17 EUR; 

- proračunsko postavko 082085, konto 4323 (podkonto 432300) sredstva v višini 358.377,59 

EUR, NRP 7560-12-0477 Energetska sanacija Ljubljanskega gradu; 

- proračunsko postavko 082088, konto 4323 (podkonto 432300) sredstva v višini 51.764,46 

EUR, NRP 7560-12-0478 Obnova in dokončanje trakta E1 na Ljubljanskem gradu; 

- proračunsko postavko 082089, konto 4323 (podkonto 432300) sredstva v višini 66.994,79 

EUR, NRP 7560-10-0023 Obnova Ljubljanskega gradu; 

- proračunsko postavko 082099, konto 4208 (podkonto 420804, NRP 7560-10-0297 Tovarna 

Rog-Center Rog) v višini 63.012,00 EUR. 

 

V podprogram 18039005 se doda nova proračunska postavka »082081  Švicarija – Norveški skladi« 

(NRP 7560-10-0208 Pod Turnom 4), na kateri se poveča znesek na kontu  

4204 (podkontu 420402) v višini 500.000,00 EUR. Sredstva se zagotovijo s povečanjem 

pričakovanih prihodkov za leto 2014 iz Norveških skladov v bilanci A za 500.000,00 EUR, konto 

7417 (na podkontu 741700).   

 

V odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 se v delu III. Načrt razvojnih programov, v 

seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, pri 

proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo, uskladi NRP 7560-10-0208  Pod Turnom 4, 

podprogram 18039005, v ocenjeni vrednosti projekta 5.270.346 EUR  (vključno z dosedanjo 

realizacijo), zaradi prijave na sredstva Norveških skladov kot sledi: 

- v koloni Plan 2014 se sredstva na proračunski postavki 082071 in 061002 zagotavljajo v 

višini 311.531,00 EUR, na proračunski postavki 082081 predvidevajo v višini 500.000,00 

EUR, na proračunski postavki 082069 in 082070 sredstva niso več predvidena; 

- v koloni Plan 2015 se sredstva na proračunski postavki 082071 in 061002 zagotavljajo v 

višini 2.367.570,00 EUR, na proračunski postavki 082081 predvidevajo v višini 1.000.000,00 

EUR, na proračunski postavki 082069 in 082070 sredstva niso več predvidena; 

- v koloni Plan 2016 se sredstva na proračunski postavki 082071 zagotavljajo v višini 

283.400,00 EUR, na proračunski postavki 082081 predvidevajo v višini 500.000,00 EUR. 

 

Ostali NRP se uskladijo skladno s spremembami finančnega načrta, kot tudi ostali deli proračuna in 

obrazloţitve.  

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

27. AMANDMA 

 

V odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2014, v II. Posebni del, se uskladi finančni načrt 4.7. 

Oddelek za kulturo, v podprogramu 18039005, kot sledi: 

- doda se nova proračunska postavka »082082  Muzej lutk – udeleţba MOL« (NRP 7560-14-

0522), na kateri se poveča znesek na kontu 4204 (podkontu 420402) v višini 548.748,50 

EUR ter na kontu 4208 (podkonto 420801)  znesek v višini 16.972,00 EUR;   

- doda se nova namenska proračunska postavka »082083 Muzej lutk – udeleţba MK«, na 

kateri se poveča znesek na kontu 4204 (podkontu 420402) v višini 130.699,92 EUR ter na 

kontu 4208 (podkonto 420801) znesek v višini 4.042,00 EUR; 

- doda se nova namenska proračunska postavka »082084 Muzej lutk – sredstva ESRR«, na 

kateri se poveča znesek na kontu 4204 (podkontu 420402) v višini 740.631,55 EUR ter na 

kontu 4208 (podkonto 420801) znesek v višini 22.906,00 EUR. 

 

Sredstva za udeleţbo MOL (proračunska postavka 082082) se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 082089 Ljubljanski grad - investicije, konta 4323 (podkonto 432300) v 

višini 565.720,50 EUR, iz NRP 7560-10-0023. 

 



 

 

Zaradi vključitve nove namenske proračunske postavke 082083 se povišajo prihodki za leto 2014 za 

pričakovane prihodke iz drţavnega proračuna (Ministrstvo za kulturo) v bilanci A za 134.741,92 

EUR, konto 7400 ( na podkontu 740001) ter zaradi vključitve nove namenske proračunske postavke 

082084 – pričakovani priliv iz ESRR – se povečajo sredstva v višini 763.537,55 EUR konto 7412 ( 

na podkontu 741200). 

 

V odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 se v delu III. Načrt razvojnih programov, v 

seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, pri 

proračunskem uporabniku 4.7. Oddelek za kulturo, doda nov projekt NRP 7560-14-0522 Muzej lutk 

na Ljubljanskem gradu, podprogram 18039005, v ocenjeni vrednosti projekta 2.927.999,94 EUR, kot 

sledi: 

- v koloni Plan 2014 se sredstva na proračunski postavki 082082  zagotavljajo v višini 

565.720,50 EUR, na proračunski postavki 082083  zagotavljajo v višini 134.741,92 EUR, na 

proračunski postavki 082084  zagotavljajo v višini 763.537,55 EUR,  

- v koloni Plan 2015 se sredstva na proračunski postavki 082082  zagotavljajo v višini 

565.720,50 EUR, na proračunski postavki 082083  zagotavljajo v višini 134.741,92 EUR, na 

proračunski postavki 082084  zagotavljajo v višini 763.537,55 EUR.  

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo vsi ostali deli proračuna in obrazloţitve.  

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

28. AMANDMA 

 

V finančnem načrtu proračunskega uporabnika 4.9. Oddelek za varstvo okolja za leto 2014 sredstva 

zagotovijo: 

- na podprogramu 11029002, proračunski postavki 042104, kontu 4102 (podkonto 410217), v 

višini 19.500,00 EUR (NRP 7560-10-0138). 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- podprograma 11029001, proračunske postavke 042103, konto 4102 (podkonto 410217), v 

višini 19.500,00 EUR (NRP 7560-10-0138), 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

29. AMANDMA 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.11. Sluţba za razvojne projekte in investicije se sredstva zagotovijo: 

- na proračunski postavki 045199 Cestni projekti, konto 4204 (podkonto 420402), v višini 

138.840,00 EUR (NRP 7560-10-0104) in kontu 4208 (podkonto 420801), v višini 1.176,00 

EUR (NRP 7560-10-0104 Obnova nadhoda preko ţelezniške proge v km 150-528 in brvi 

preko Gruberjevega kanala v podaljšku Streliške ulice). 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 072104, konto 4204 (podkonto 420402) v višini 140.016,00 EUR 

(NRP 7560-13-0503 Obnova stavbe Metelkova 10a). 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

 



 

 

30. AMANDMA 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.11. Sluţba za razvojne projekte in investicije se za odprtje novega 

projekta gradnjo nadomestne brvi preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev sredstva 

zagotovijo: 

- na proračunski postavki 045199 Cestni projekti, konto 4208 podkonto 420804 v višini 

20.000,00 EUR in podkonto 420899 v višini 15.000,00 EUR (NRP 7560-14-0523 

Nadomestna brv preko Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev). 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 072104 konto 4204 (podkonto 420402) v višini 35.000,00 EUR (NRP 

7560-13-0503). 

 

V odloku o rebalansu proračuna MOL za leto 2014 se v delu III. Načrt razvojnih programov, v 

seznamu Načrti razvojnih programov po proračunskih uporabnikih in programski klasifikaciji, pri 

proračunskem uporabniku 4.11. SRPI, doda nov projekt NRP 7560-14-0523 Nadomestna brv preko 

Malega grabna med PST in Cesto dveh cesarjev, podprogram 13029002, v ocenjeni vrednosti 

projekta 543.000,00 EUR, kot sledi: 

- v koloni Plan 2014 se sredstva na proračunski postavki 045199 zagotavljajo v višini 

35.000,00 EUR,  

- v koloni Plan 2015 se sredstva na proračunski postavki 045199 zagotavljajo v višini 

508.000,00 EUR.  

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

31. AMANDMA 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.11. Sluţba za razvojne projekte in investicije se sredstva zagotovijo: 

- na proračunski postavki 045199 Cestni projekti, konto 4204 (podkonto 420402), v višini 

134.200,00 EUR (NRP 7560-10-0110 Ureditev hodnika za pešce ob Cesti Dolomitskega 

odreda). 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- iz proračunske postavke 072104, konto 4204 (podkonto 420402) v višini 134.200,00 EUR 

(NRP 7560-13-0503). 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

32. AMANDMA 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.11 Sluţba za razvojne projekte in investicije se za izvedbo 

odstranitve in prestavitve začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu na novo lokacijo v podaljšku 

Potočnikove ulice in postavitev razgledne loţe na levem bregu Ljubljanice zagotovijo sredstva: 

- na proračunski postavki 045199 Cestni projekti, konto 4204 (podkonto 420402), v višini 

105.500,00 EUR (NRP 7560-11-0440 Prestavitev začasne brvi z lokacije Mrtvaškega mostu 

na novo lokacijo v podaljšku  Potočnikove ulice).  

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 072104 konto 4204 (podkonto 420402), v višini 105.500,00EUR (NRP 

7560-13-0503). 

 



 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

33. AMANDMA 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.11. Sluţba za razvojne projekte in investicije se zagotovijo sredstva: 

- na proračunski postavki 091199 Večje obnove in gradnje vrtcev, konto 4204 (podkonto 

420401), v višini 220.500,00 EUR (NRP 7560-10-0153 GOI dela na prizidku Vrtca Šentvid – 

enota Mravljinček).  

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 082063 konto 4204 (podkonto 420401) v višini 220.500,00 EUR (NRP  

7560-13-0488).  

 

Sredstva v okviru NRP 7560-13-0488 Projekt ureditve Galerije Cukrarna v sklopu ureditve projekta 

Ena hiša se v znesku 220.500 EUR prenesejo v leto 2015. 

 

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

programa ter obrazloţitve.  

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

34. AMANDMA 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.11 Sluţba za razvojne projekte in investicije se zagotovijo sredstva:  

- na proračunski postavki 045191 Gradnja parkirnih hiš, konto 4208 (podkonto 420804), v 

višini 80.000,00 EUR (NRP 7560-10-0262 Parkirna hiša trţnica in prizidek k Mahrovi hiši, 

Krekov trg).  

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 082063 konto 4204 (podkonto 420401) v višini 80.000,00 EUR (NRP  

7560-13-0488).  

 

Sredstva v okviru NRP 7560-13-0488 Projekt ureditve Galerije Cukrarna v sklopu ureditve projekta 

Ena hiša se v znesku 80.000 EUR prenesejo v leto 2015. 

 

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

programa ter obrazloţitve.  

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

35. AMANDMA 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.11 Sluţba za razvojne projekte in investicije zagotovijo dodatna 

sredstva:  

- na proračunski postavki 091196 Vrtci-energetske sanacije-udeleţba MOL, konto 4204 

(podkonto 420401), v višini 219.000,00 EUR (NRP 7560-10-0387 Vrtec Otona Ţupančiča, 

enota Čebelica – rušitev in novogradnja). 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 091196 konto 4202 (podkonto 420245) v višini 219.000,00 EUR (NRP  

7560-10-0387). 

 



 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

36. AMANDMA 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.11 Sluţba za razvojne projekte in investicije se zagotovijo sredstva: 

- na proračunski postavki 081064, konto 4208 (podkonto 420804), v višini 74.500,00 EUR 

(NRP 7560-10-0171 Kopališče Kolezija).  

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 082063 konto 4204 (podkonto 420401) v višini 74.500,00 EUR (NRP  

7560-13-0488).  

 

Sredstva v okviru NRP 7560-13-0488 Projekt ureditve Galerije Cukrarna v sklopu ureditve projekta 

Ena hiša se v znesku 74.500,00 EUR prenesejo v leto 2015. 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

37. AMANDMA 

 

Pri proračunskem uporabniku 4.11. Sluţba za razvojne projekte in investicije zagotovijo sredstva: 

- na proračunski postavki 061002 Zagotavljanje najemnih stanovanj se na kontu 4321 

(podkonto 432100) za izgradnjo 7 bivalnih enot na podstrehi stanovanjske stavbe Zarnikova 

4 NRP 7560-10-0202 zagotovijo sredstva v višini 38.530,75 EUR. 

 

Sredstva se zagotovijo iz: 

- proračunske postavke 106001 Subvencije najemnin neprofitnih stanovanj, konto 4132 

(podkonto 413200) v višini 38.530,75 EUR. 

 

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

programa ter obrazloţitve. 

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

38. AMANDMA 

 

V Predlogu Rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana, v poglavju II. Posebni del proračuna za 

leto 2014, se v finančnem načrtu 4.15. Oddelek za šport prerazporeja sredstva v višini 424.630 EUR 

iz proračunske postavke 081032 Športna dvorana Pegan in Petkovšek, iz podkonta 4323 00 (konto 

4323) Investicijski transferi javnim zavodom, NRP 7560-10-0308 , na proračunsko postavko 081006 

Vzdrţevanje in obratovanje javnih športnih objektov v lasti MOL in energetski pregledi, podkonto 

4133 02 (konto 4133) Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve.  

Sredstva v okviru NRP 7560-10-0308 Nacionalni gimnastični center se v znesku 424.630 EUR 

prenesejo v leto 2015. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna ter obrazloţitve.  

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

 

 



 

 

39. AMANDMA 

 

V Predlogu Rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana, v poglavju II. Posebni del proračuna za 

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

v višini 150.000 EUR iz proračunske postavke 081064 Prenova Kopališča Kolezija, podkonto 

420401 (konto 4204) Novogradnje, NRP 7560-10-0171 Kopališče Kolezija, v finančni načrt 4.15. 

Oddelek za šport, na proračunsko postavko 081008 Vzdrţevanje in obratovanje Športnega centra 

Stoţice, podkonto 4323 00 (konto 4323) Investicijski transferi javnim zavodom na NRP 7560-10-

0309 Manjša investicijsko vzdrţevalna dela na športnih objektih.  

 

Sredstva v okviru NRP 7560-10-0171 Kopališče Kolezija se v znesku 150.000 EUR prenesejo v leto 

2015. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna ter obrazloţitve.  

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

40. AMANDMA 

 

V Predlogu Rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana, v poglavju II. Posebni del proračuna za 

leto 2014, se v finančnem načrtu 4.11. Sluţba za razvojne projekte in investicije  prerazporeja 

sredstva v višini 430.573 EUR iz proračunske postavke 081064 Prenova Kopališča Kolezija, 

podkonto 420401 (konto 4204) Novogradnje, NRP 7560-10-0171 Kopališče Kolezija, v finančni 

načrt 4.15. Oddelek za šport, na proračunsko postavko 081009 Obnova in investicijsko vzdrţevanje 

javnih športnih objektov MOL in opreme, podkonto 4323 00 (konto 4323) Investicijski transferi 

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

352.809,00 EUR in na NRP 7560-10-0169 Rekonstrukcija prostorov in obnove Hale Tivoli-

odplačevanje kredita 77.764,00 EUR.  

 

Sredstva v okviru NRP 7560-10-0171 Kopališče Kolezija se v znesku 430.573 EUR prenesejo v leto 

2015. 

 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo tudi ostali deli proračuna ter obrazloţitve.  

 

Amandma  JE   bil  sprejet  s/z    4    glasovi ZA   in      0      glasovi  PROTI  od     5 navzočih. 

 

 

in sprejel naslednji 

 

 

SKLEP: 

 

Odbor za finance podpira Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za 

leto 2014 in ga predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 

 

 

Sklep je bil sprejet s/z    4  glasovi za in     1  glasovi proti od   5  navzočih. 

 

 

 

Pripravila:                                                 

mag. Irena Strelec 

          

 

Jadranka Dakić  

Predsednica 

 

 




