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MESTNI SVET 

P O R O Č I L O 
 

Odbor za finance je na 35. redni seji,  

obravnaval gradivo za 42. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

in ob obravnavi točke 

 

Poročilo o projektu Stožice 

obravnaval: 

a)Poročila delovnih teles 

- Odbor za šport, 

b) Dodatni Sklep k Poročilu o projektu Stožice, svetniškega kluba SDS: 
Mestni svet predlaga Računskemu sodišču RS, da na osnovi tega poročila in vse druge potrebne dokumentacije 

opravi revizijo o namenskosti, smotrnosti ter zakonitosti porabe javnih sredstev proračuna MOL ter morebitnih 

denarnih ali drugih sredstev javnih podjetij pri izvedbi projekta, ki je predmet tega poročila. Na osnovi 

opravljene revizije naj Računsko sodišče RS poda mnenje o upravičenosti izplačila 38.943.970 EUR iz 

proračuna MOL. Mestni svet predlaga, da Računsko sodišče RS opravi svoje delo prednostno. 

Mestni svet predlaga županu MOL, da z družbo GREP d.o.o. sklene dogovor o mirovanju obveznosti MOL iz 

dogovorov o priznanju 38.943.970 EUR, kar vključuje tudi morebitne obresti na navedeni znesek, do 

dokončnosti poročila Računskega sodišča RS. 

 

Obrazložitev:  

Na osnovi predlaganega poročila ni mogoče ugotavljati upravičenosti izplačila dodatnih sredstev ali 

neupravičenosti zahtevka družbe GREP d.o.o. in zato predlagamo, da se za dokončno mnenje vpraša Računsko 

sodišče RS in se tako izogne morebitnim negativnim mnenjem in korektivnim ukrepom, ki bi jih navedeno 

sodišče dalo sicer šele pri reviziji izvrševanja proračuna MOL.          

 
SKLEP 

Odbor za finance podpira Dodatni Sklep SDS k poročilu o projektu Stožice. 

 
Sklep NI bil sprejet s 2 glasovi  ZA in 4 glasovi  PROTI od 6 navzočih. 

 

 

in sprejel  

 
SKLEP 

 

Odbor za finance podpira Poročilo o projektu Stožice in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 
Sklep JE bil sprejet s 4 glasovi  ZA in 1 glasovi  PROTI od 6 navzočih. 
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