
 

Številka:03200-18/2016-11               K 5. točki  

Datum: 7. 12. 2016                                                                 21. seje                                                                                           

       

 

Mestni svet MOL 

Mestni trg 1                                                                                                    

1000  Ljubljana 

 

 

Zadeva: Amandma Svetniškega kluba NSi k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine 

Ljubljana za leto 2017 in 2018 
 

Spoštovani, 

 

k predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 in 2018, uvrščenem na dnevni 

red 21. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 19. 12. 2016, vlagamo 

naslednje amandmaje: 

 

1. AMANDMA  

 

V posebnem delu Proračuna MOL za leto 2017 se pri proračunskem uporabniku 5. Četrtne skupnosti 

v okviru proračunske postavke 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 

06029001 Delovanje ožjih delov občin, konto 4029 Drugi operativni odhodki zagotovijo dodatna 

finančna sredstva v višini 170.000 EUR (vsaki četrtni skupnosti se na kontu 4029 povečajo sredstva 

za dodatnih 10.000 EUR). 

 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnih načrtov v II. Posebnem delu Proračuna MOL za leto 2017, in 

sicer: 

- sredstva v višini 150.000 EUR se prerazporedijo iz proračunskega uporabnika 3. Župan, in sicer v 

okviru 04 Skupne administrativne službe in splošne javne, 0403 Druge skupne administrativne 

službe, 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, proračunska postavka 083001 Glasilo 

Ljubljana, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve v višini 150.000 EUR. 

- sredstva v višini 20.000 EUR se prerazporedijo iz proračunskega uporabnika 4. 1. Sekretariat 

mestne uprave v okviru 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč, 0302 Mednarodno sodelovanje in 

udeležba, 03029002 Mednarodno sodelovanje občin, proračunska postavka 013308 Mednarodna 

dejavnost MOL, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve v višini 5.000 EUR, konto 4021 

Posebni material in storitve v višini 10.000 EUR in konto 4029 Drugi operativni odhodki v višini 

5.000 EUR. 

 

Obrazložitev: 

Svetniški klub NSi želi s povečanjem sredstev za delovanje četrtnih skupnosti omogočiti 

učinkovitejše delovanje četrtnih skupnosti. Sredstva bodo četrtne skupnosti porabile za nujne 

projekte. 

 

 

2. AMANDMA  

 

V 6. členu Odloka o Proračunu MOL za leto 2017 se popravi zadnji (četrti) odstavek, da se glasi:  

»Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2017 za izvajanje nalog zagotavljajo 

finančna sredstva v višini 671.009 evrov.« 

 



 

 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben zaradi vloženega prvega amandmaja Svetniškega kluba NSi, ki v Proračunu 

MOL za leto 2017 povečuje finančna sredstva četrtnim skupnostim za 170.000 EUR. 

 

 

3. AMANDMA  

 

V posebnem delu Proračuna MOL za leto 2018 se pri proračunskem uporabniku 5. Četrtne skupnosti 

v okviru proračunske postavke 0602 Sofinanciranje dejavnosti občin, ožjih delov občin in zvez občin, 

06029001 Delovanje ožjih delov občin, konto 4029 Drugi operativni odhodki zagotovijo dodatna 

finančna sredstva v višini 170.000 EUR (vsaki četrtni skupnosti se na kontu 4029 povečajo sredstva 

za dodatnih 10.000 EUR). 

 

Sredstva se prerazporedijo iz finančnih načrtov v II. Posebnem delu Proračuna MOL za leto 2018, in 

sicer: 

- sredstva v višini 150.000 EUR se prerazporedijo iz proračunskega uporabnika 3. Župan, in sicer v 

okviru 04 Skupne administrativne službe in splošne javne, 0403 Druge skupne administrativne 

službe, 04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti, proračunska postavka 083001 Glasilo 

Ljubljana, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve v višini 150.000 EUR. 

- sredstva v višini 20.000 EUR se prerazporedijo iz proračunskega uporabnika 4. 1. Sekretariat 

mestne uprave v okviru 03 Zunanja politika in mednarodna pomoč, 0302 Mednarodno sodelovanje in 

udeležba, 03029002 Mednarodno sodelovanje občin, proračunska postavka 013308 Mednarodna 

dejavnost MOL, konto 4020 Pisarniški in splošni material in storitve v višini 5.000 EUR, konto 4021 

Posebni material in storitve v višini 10.000 EUR in konto 4029 Drugi operativni odhodki v višini 

5.000 EUR. 

 

Obrazložitev: 

Svetniški klub NSi želi s povečanjem sredstev za delovanje četrtnih skupnosti omogočiti 

učinkovitejše delovanje četrtnih skupnosti. Sredstva bodo četrtne skupnosti porabile za nujne projekte 

v letu 2018. 

 

4. AMANDMA  

 

V 6. členu Odloka o Proračunu MOL za leto 2018 se popravi zadnji (četrti) odstavek, da se glasi:  

»Četrtnim skupnostim Mestne občine Ljubljana se v letu 2018 za izvajanje nalog zagotavljajo 

finančna sredstva v višini 671.009 evrov.« 

 

Obrazložitev: 

Amandma je potreben zaradi vloženega tretjega amandmaja Svetniškega kluba NSi, ki v Proračunu 

MOL za leto 2018 povečuje finančna sredstva četrtnim skupnostim za 170.000 EUR. 

 

Lepo vas pozdravljamo, 

 

 

 

 

 

Mojca Kucler Dolinar 

Vodja Svetniškega kluba NSi 
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