
 

Številka: 03200-14/2015-16 

Datum:   11. 11. 2015                                                      

k 5. d točki 

 

 

 

Mestni svet 

Mestne občine Ljubljana 

 

 

 

Zadeva: Amandmaji k predlogu Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana 

               za leto 2016 

 

K predlogu Odloka o spremembah proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2016, uvrščenemu na 

dnevni red 11. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 23. 11. 2015, vlagam 

naslednje amandmaje: 

 

1. AMANDMA 

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 4. Oddelek za gospodarske dejavnosti in 

promet se v okviru proračunske postavke 045119 Mestni javni promet, konto 4201 Nakup prevoznih 

sredstev, zagotovijo dodatna sredstva v višini 1.834.250 EUR, NRP 7560-13-0491. 

 

Sredstva se zagotovijo iz finančnega načrta proračunskega uporabnika 4. 11. Služba za razvojne 

projekte in investicije, proračunska postavka 045191 Gradnja parkirnih hiš, konto 4204 in 4208 – v 

višini 1.834.250 EUR – sredstva, ki so namenjena za arheološka dela, investicijski inženiring, nadzor, 

načrte in drugo projektno dokumentacijo za izgradnjo PH Tržnice NRP 7560-10-0262.  

 

Skladno s tem se ustavi investicija NRP 7560-10-0262 JZP Parkirna hiša Tržnice in prizidek k 

Mahrovi hiši, Krekov trg.  

Sredstva se vzamejo v okviru kontov na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino.  

Skladno s tem amandmajem se uskladijo ostali deli proračuna in obrazložitve. Podkonte po vsebini 

določi OFR. 
 

Obrazložitev: 

Izgradnja garažne hiše pod tržnico na Vodnikovem trgu stoji zaradi znanih dejstev. Poleg tega projekt 

ni v skladu s trajnostno mobilnostjo v Ljubljani in večjo uporabo javnega prevoza.  Predlagam 

povečanje postavke za nakup in izboljšanje voznega parka javnega potniškega prometa. Osnovni cilj 

trajnostne mobilnosti je zmanjšati promet v mestu in posledično onesnaževanje ter emisije 

toplogrednih plinov. Sprejeta prometna politika MOL temelji na izrabi potenciala hoje, kolesarjenja, 

prenovi javnega potniškega prevoza in optimizaciji oziroma umiritvi cestnega motornega prometa. 

Smiselna je le izgradnja parkirišč na obrobju mesta in hkratna povezava le-teh s centrom z javnim 

prevozom. Trenutne kaotične prometne razmere, ki so nastale zaradi preureditve prometa na 

Slovenski cesti in posledične nepretočnosti cest v centru mesta, nam to v praksi vsakdanjega življenja 

jasno potrjujejo.  

Postavko za nakup prevoznih sredstev povečujem z namenom izboljšanja voznega parka javnega 

potniškega prometa s tehnološko naprednimi in okolju prijaznimi avtobusi oz. mini električnimi 

vozili.  

 

 

 



 

 

2. AMANDMA  

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 8. Oddelek za zdravje in socialno 

varstvo se v okviru proračunske postavke 109007 Programi neprofitnih organizacij – socialno 

varstvo, konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam zagotovijo dodatna 

sredstva v višini 300.000 EUR. 

 

Sredstva v višini 300.000 EUR se razporedijo iz finančnega načrta 4. 15. Oddelek za šport, 

proračunska postavka 081008 Vzdrževanje in obratovanje Športnega centra Stožice, konto 4133 

Tekoči transferi v javne zavode.  

Sredstva se vzamejo v okviru kontov na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo ostali deli proračuna in obrazložitve. Podkonte po vsebini 

določi OFR. 

 

 

Obrazložitev: 

Že pri pripravi proračuna 2016 smo predlagali umestitev dnevnih centrov za starejše v vsako četrtno 

skupnost. Dnevni centri so zelo dobro sprejeti in starejšim omogočajo samostojnejše in kvalitetnejše 

bivanje v domačem okolju. Zato predlagamo, da MOL iz fonda stvarnega premoženja praznih 

prostorov in zgradb poišče primerne prostore za delovanje dnevnih centrov in poviša sredstva za 

financiranje programov neprofitnih organizacij, za programe za starejše ter druge programe podpore 

in pomoči starejšim za samostojnejše in kvalitetnejše bivanje v domačem okolju. 

 

 

 

3. AMANDMA  

V posebnem delu proračuna pri proračunskem uporabniku 4. 8. Oddelek za zdravje in socialno 

varstvo, proračunska postavka 109009 Izvajanje socialnovarstvenih programov preko javnih del in 

subvencionirane zaposlitve, konto 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam, 

zagotovijo dodatna sredstva v višini 130.000 EUR. 

 

Sredstva se v celoti zagotovijo iz finančnega načrta 4. 15. Oddelek za šport, proračunska postavka 

081009 Obnova in investicijsko vzdrževanje javnih športnih objektov MOL in opreme, konto 4323 

Investicijski transferi javnim zavodom, NRP 7560-10-0312. 

Sredstva se vzamejo v okviru kontov na posameznih podkontih glede na razpoložljivo višino. 

Skladno s tem amandmajem se uskladijo ostali deli proračuna in obrazložitve.  Podkonte po vsebini 

določi OFR. 

 

 

Obrazložitev: 

Povišajo se sredstva za sofinanciranje socialno varstvenih programov javnih del za težko zaposljive 

osebe. Občina podpira projekt težje zaposljivih oseb, zato z dodatnim financiranjem omogočamo 

zaposlitev preko javnih del in s tem višjo socialno varnost večjemu število nezaposlenih. Nova znanja 

in delovne izkušnje bodo nezaposlenim povečale zaposlitvene možnosti ter vključenost v delovno 

okolje in širjenje socialne mreže.  

Investicija v nogometna igrišča ni prednostnega pomena za izvajanje športnih programov, zato 

financiranje v tolikšnem obsegu ni potrebno. 

 

 

 

 

        Nataša Sukič, mestna svetnica 


