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OBČINSKI SVET 

 

Zadeva:  

Amandma št. 3 k Odloku o rebalansu Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021  

 

Župan Občine Dol pri Ljubljani na podlagi 77. in 87. člena Poslovnika občinskega sveta Občine Dol pri 

Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/2018 in 180/2020) vlagam amandma k Odloku o rebalansu Odloka o 

proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 - 1. rebalans in predlagam naslednji sklep: 

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani potrdi Amandma št. 3 k točki »Odloka o rebalansu 

Odloka o proračunu Občine Dol pri Ljubljani za leto 2021 - 1. rebalans«, ki pravi, da se v 

rebalans proračuna na PP 40111/402603 vključijo sredstva za plačilo treh (3) mesečnih 

najemnin za objekt Vrtec Dol (za obdobje januar – marec 2021) v višini 84.500,00 EUR. 

  

Obrazložitev: 

Občina Dol pri Ljubljani ima v veljavnem občinskem proračunu za leto 2021 za plačilo enoletne 

najemnine za Vrtec Dol rezervirana sredstva v višini 350.000,00 EUR, in ki so prikazana na PP 40111 

(Energoplan – plačilo najemnine za vrtec), podkonto 402603 (Najemnine in zakupnine  za druge 

objekte).  

S predlogom rebalansa smo predlagali dvig postavke na 3.300.000,00 EUR, kolikor je po sodni 

poravnavi ocenjena vrednost poplačila najemnine oz. odkupa objekta Vrtec Dol, pri tem pa nismo 

upoštevali, da je preračun sodne poravnave narejen od 1. 4. 2021 dalje. Z amandmajem št. 2 smo 

sredstva sodne poravnave premaknili na investicijske odhodke (na PP 40111/420070), za že plačane 

najemnine v januarju 2021, februarju 2021 in marcu 2021 (mesečna najemnina znaša 28.128,50 EUR) 

pa na PP 40111/402603 zmanjka sredstev za že nastale stroške.  

Za uskladitev manjka predlagamo vključitev dodatnih 84.500,00 EUR v rebalans občinskega 

proračuna za leto 2021 na PP 40111/402603.  

 

Finančne posledice: 

Predlagana sprememba vpliva na višino odhodkov predlaganega rebalansa proračuna Občine Dol pri 

Ljubljani v letu 2021, tekoči odhodki se povečajo za 84.500,00 EUR.  

Ob upoštevanju zamika investicije v zavijalni pas Dolsko v višini 70.000,00 EUR iz leta 2021 v leto 

2022 (Amandma št. 1) ostaja predlog rebalansa proračuna uravnotežen. 

 

        Željko Savič, župan 
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