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ZADEVA: 
Zahteva za sklic izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
 
Spoštovana županja gospa Danica SIMŠIČ, 
 
spodaj podpisani člani Mestnega sveta MOL zahtevamo skladno določilom 53., 54. in 55. člena 
Poslovnika MS MOL, da skličete izredno sejo Mestnega sveta MOL, na kateri bo na dnevni 
red uvrščena točka: Finančno poslovanje MOL v letu 2002 
 
Razlogi za sklic izredne seje so: 
 

1. Poročilo o reviziji poslovanja MOL za leto 2002, s katerim Mestni svet ni bil seznanjen v 
času obravnave in odločanja o Zaključnem računu MOL za leto 2002, čeprav je 
Revizijska hiša Deloitte & Touche poročilo naslovila že v mesecu novembru 2003 na 
Mestni svet MOL. 

2. Podatki iz Zaključnega računa MOL za leto 2002 se ne ujemajo z ugotovitvami iz 
revizijskih poročil Računskega sodišča in revizijske hiše Deloitte & Touche, zaradi česar 
obstoji dvom v verodostojnost podatkov iz Zaključnega računa MOL za leto 2002 

3. Ugotovitve revizijskega poročila o poslovanju MOL za leto 2002, ki jo je opravila 
revizijska hiša Deloitte & Touche, kažejo na nezakonito zadolževanje MOL preko vseh 
razumnih meja, kar je posledično pomenilo tudi znaten porast stroškov iz tega naslova.  

4. Mestni svet, kot najvišji organ odločanja v MOL, mora biti celovito seznanjen o 
finančnem stanju MOL in v primeru ugotovljenih nepravilnosti in pomanjkljivosti pri 
poslovanju obravnavati in sprejemati potrebne ukrepe za odpravo nepravilnosti in 
pomanjkljivosti.   

 
Prilogi: Dnevni red in gradivo za izredno sejo MS MOL  
             Poročilo revizijske hiše Deloitte & Touche o reviziji poslovanja MOL za leto 2002 
                                                                      

 



 
 
 
 
 

 
P R I L O G A 

k Zahtevi št. 013-4/2004, 20. februarja 2004 
za sklic izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

 
 
 
 
 
 
 
D N E V N I   R E D   izredne seje MS MOL: 
 
 
 
 
 

1. Finančno poslovanje MOL v letu 2002 
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ZADEVA: PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA IZREDNI SEJI MESTNEGA 

SVETA MOL  
 
NASLOV: Finančno poslovanje MOL v letu 2002 
 
 
PREDLAGATELJ:     Skupina svetnikov 
 
 
POROČEVALCI: Predstavniki skupine svetnikov 
 
 
PREDLOG SKLEPOV: 
 
 

1. Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotavlja, da javnosti dostopen del 
poročila revizijske hiše Deloitte & Touche ugotavlja velike 
pomanjkljivosti v zvezi s poslovanjem Mestne občine Ljubljana v letu 
2002. 

2. Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga županji, da nemudoma 
pripravi in Mestnemu svetu posreduje v obravnavo in sprejem poročilo 
o izvršenih korektivnih ukrepih za izboljšanje stanja in odpravo napak, 
ki jih je ugotovil neodvisni revizor. 

3. Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga županji, da zaradi 
poročila neodvisnega revizorja nemudoma zamenja vodstvo oddelka za 
finance. 

4. Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga županji, da pripravi 
odlok o razveljavitvi odloka o zaključnem računu proračuna Mestne 
občine Ljubljana za leto 2002 ter nov verodostojen predlog Odloka o 
zaključnem računu MOL za leto 2002. in jih posreduje Mestnemu svetu 
v obravnavo in sprejem. 

 

 



 
OBRAZLOŽITEV: 
 
V sredstvih javnega obveščanja je bil med drugimi prispevki o poslovanju Mestne občine 
Ljubljana s proračunskimi sredstvi objavljen tudi prispevek, ki je navajal izvlečke iz poročila 
revizijske hiše Deloitte & Touche o poslovanju občine v letu 2002. Kasneje je bil s strani ene 
izmed medijskih hiš del tega poročila objavljen tudi na vsem dostopnih spletnih straneh 
svetovnega spleta. 
 
V luči sprejemanja odločitev Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o Zaključnem računu 
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2002, bi bilo pričakovati, da bo Mestni svet seznanjen 
s celotnim gradivom, ki ga je pripravila revizijska hiša Deloitte & Touche, Računsko sodišče, 
Nadzorni odbor MOL in notranja revizija MOL in sicer do sprejema kakršnihkoli odločitev. 
 
Iz razlogov, ki so podpisnikom neznani, je županja Danica Simšič gradivo, naslovljeno na Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana, članom in članicam Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
prikrila. Glede na vsebino tega gradiva, ki je javnosti, in s tem tudi svetnikom, postal dostopen 
šele po potrditvi zaključnega računa za leto 2002, je bil Mestni svet Mestne občine Ljubljana pri 
sprejemanju odločitve o potrditvi zaključnega računa za leto 2002 zaveden oziroma mu pri 
sprejemanju niso bili znani podatki, ki bi lahko odločilno vplivali na končno odločitev. 
 
Zato podpisani člani in članice Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana zahtevamo sklic izredne 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, na kateri se bo pod točko 1. “Finančno poslovanje 
MOL v letu 2002”, obravnavalo tudi sledeče predloge sklepov: 
 

1 Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotavlja, da javnosti dostopen del poročila 
revizijske hiše Deloitte & Touche ugotavlja velike pomanjkljivosti v zvezi s 
poslovanjem Mestne občine Ljubljana v letu 2002. 

2 Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga županji, da nemudoma pripravi in 
Mestnemu svetu posreduje v obravnavo in sprejem poročilo o izvršenih korektivnih 
ukrepih za izboljšanje stanja in odpravo napak, ki jih je ugotovil neodvisni revizor. 

3 Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga županji, da zaradi poročila 
neodvisnega revizorja nemudoma zamenja vodstvo oddelka za finance. 

4 Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga županji, da pripravi odlok o 
razveljavitvi odloka o zaključnem računu proračuna Mestne občine Ljubljana za 
leto 2002 ter nov verodostojen predlog Odloka o zaključnem računu MOL za leto 
2002. in jih posreduje Mestnemu svetu v obravnavo in sprejem. 


