
 

Številka: 03200-5/2012-4 

Datum: 3. 4. 2012 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                                            15. seja MS                                                                           

MESTNI SVET                                                                                                             k 2. točki 

- TU – 

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, posredujem podžupanu v začasnem opravljanju funkcije 

župana MOL sledeče svetniško vprašanje: 

 

1. Koliko je MOL plačal Grep d.o.o. za izvedbe športnega centra Stoţice po 42. seji MS, ki je  

       bila  27. septembra 2010 ?  

a. Pri tem odgovoru navedite vse izstavljene račune  Grep d.o.o. in vse plačane račune, 

ki jih je MOL plačal Grep d.o.o.! 

 

2. Koliko je plačala MOL iz naslova pobotov podjetju Grep d.o.o.v zvezi z izvedbo športnega 

parka Stoţice?  

a. Pri tem navedite vse posamezne terjatve Grep d.o.o. do MOL in kako se je s plačilom 

na posamezne terjatve (zdruţevanje terjatev) odzval s plačilom MOL!   

 

3. Katera podjetja, ki niso v lasti MOL so bila preko terjatev in pobotov vključena v izvedbo 

Športnega centra Stoţice in koliko sredstev s tega naslova je bilo nakazanih Grep d.o.o. ? 

a. DARS d.d.?  

  

4. Koliko druga javna podjetja, ki so v lasti ali večinski lasti MOL plačala izvajalcu Grep d.o.o. 

za izvedbo komunalne in prometne ureditve in postavitev prometnih in komunalnih naprav in 

opreme ? 

a. Koliko Energetika Ljubljana?  

b. Koliko Voda - Kanalizacija? 

c. Koliko Ljubljanski Potniški Promet? 

d. Koliko Snaga?  

e. Koliko Javna Parkirišča in Trţnice?  

f. Koliko Ţale? 

g. Koliko Termoelektrarna Toplarna Ljubljana?  

h. Koliko duga javna podjetja ali zavodi v lasti MOL (npr. Ljubljanske Lekarne, 

gospodarsko razstavišče Ljubljana, ...)? 

 

5. Kolika je vrednost del, ki jih je za športni center Stoţice opravila druţba KPL d.d.? 

 

POBUDA:  Ponovno vas prosimo, da posredujete: 

- natančno specifikacijo računa št. 0173-67593321-2, v vrednosti:  7.827.300,00   

- natančno specifikacijo računa št. 0173-67593321-2, v vrednosti: 65.033.581,00. 

Obe izplačili izvršeni med MOL in GREP na podlagi Pogodbe številka 37293 z dne 

01.12.2010 

                                                                                                  Mirko Brnič Jager l.r.,  

                                                                                                     mestni svetnik 



 

 

                                                                                                          

p.s. 

navajamo kronologijo »prehojene« poti svetniškega vprašanja od 4. seje MS 16.3.2011 do 

napovedane 15. seje MS, ki naj bi bila 26. 3. 2012 

 

16.3.2011 – vloţili svetniško vprašanje na 4. seji MS MOL; 

8.7.2011 – svetniški klub poziva Informacijsko pooblaščenko (IP), da se zaradi molka organa vključi  

                  v zadevo v skladu s svojimi pristojnostmi; 

8.7.2011 – IP pozove pristojne, da se v 8 dneh omogoči dostop do informacij; 

15.7.2011 - odgovor Oddelka za Šport; 

18.7.2011 – svetniški klub poziva NO MOL, da zadevo proučijo oz. pregledajo; 

18.7.2011 – svetniški klub ponovno poziva Oddelek za Šport za odgovor na svetniško vprašanje; 

27.7.2011 – svetniški klub poziva SODMS (M.Bregar) za dogovor o prevzemu dokumentacije; 

12. 8. 2011 – odgovor NO MOL; 

24. 8. 2011 – svetniški klub - prošnja direktorju MU MOL g. Butini za prevzem kopij dokumentacije  

                     (izpis računovodskih postavk);  

31.8.2011 - obvestilo Oddelka za Šport glede prevzem dokumentacije, ki jo lahko proti plačilu  

                   prevzamete – gradivo posredovano na svetniški klub; 

2.9.2011 - IP poziva svetniški klub, da navede eventualno nerešene zadeve;  

2.9.2011 – svetniški klub odgovori IP, da je zadeva še vedno nerešena; 

9.9.2011 – svetniški klub - prošnja ţupanu MOL, da posreduje osnovno pogodbo za izvedbo  

                  Športnega centra Stoţice med MOL in GREP d.o.o.; 

26.9.2011 – svetniški klub s prošnjo ţupanu MOL, da omogoči pridobitev fotokopij originalov  

                    ponudb za izvajanje javno zasebnega partnerstvo med MOL in GREP d.o.o. Kopije 

                    korektno predane; 

4. 11. 2011 – svetniški klub poziva ţupana za posredovanje specifikacij dveh računov, v vednost  

                      NO MOL; 

7.11.2011 – IP - ali ţelite nadaljevati s postopkom; 

7.11.2011 – svetniški klub odgovori IP, da zadeva še ni zaključena; 

22.11.2011 – svetniški klub posreduje IP ponovno zahtevo za pričetek postopka s prilogo – pripet 

                      dopis naslovljen na ţupana; 

6.12.2011 – IP sprašuje ali ste prejeli odgovor ţupana MOL  – v kolikor ne, morate ponovno       

                    vloţiti zahtevo IP; 

9.12.2011 – svetniški klub posreduje IP ponovno zahtevo za nadaljevanje postopka; 

6.1.2012 – odgovor Oddelka za Šport MOL, sestanek na Oddelku za Šport, nezadostni odgovori, 

                  soglasen dogovor z vodjo Oddelka za Šport za razširjen sestanek z vodjo Oddelja za 

                  Finance in Računovodstvo MOL (OFR) in vodjo Oddelka za Investicije MOL; 

30.1.2012 – svetniški klub zaprosi OFR, da določi termin za sestanek,  po dogovoru v vednost  

                    poslano tudi direktorju MU MOL g. Butini;  

30.1.2012 – odgovor direktorja MU MOL, nejsnosti glede sestanka z vodji oddelkov MOL; 

31.1.2012 - svetniški klub ponovno piše direktorju MU MOL  – obrazloţi vsebino sestanka med 

                   predstavniki svetniškega kluba in vodji Oddelkov MOL – plačilni promet med MOL in 

                   GREP d.o.o. po 42. seji MS (zadnja seja MS minulega mandata, 27. september 2010);  

31.1.2012 – direktor MU MOL odgovori – zakaj sestanek z vodji Oddelkov MOL, delujte po 97. in  

                    98. členu Poslovnika MOL; 

1.2.2012 - svetniški klub v odgovoru direktorju MU MOL pojasni – postopke, ki jih predlagate smo 

                 ţe izkoristili zato ponovno pozivamo, da nam omogočite ţe dogovorjeni sestanek na  

                 katerem bodo vodje Oddelkov MOL pojasnili nejasnosti v računovodskih evidencah;                     

3.2.2012 –direktor MU MOL g. Butina se ne odzove, svetniški klub ponovno poziva da omogoči 

                 sestanek; 

22.2.2012 – direktor MU MOL g. Butina se do danes ni odzval našim pozivom oz. prošnjam kar  

                   ocenjujemo kot ponovni molk organa;  

24.2.2012 - svetniški klub sprejel odločitev, da zaradi molka direktorja MU MOL, ki onemogoča 

                   organizacijo  pojasnilnega sestanka z vodji Oddelkov MOL, odgovore na 

                   neodgovorjena  vprapšanja pridobi v postopku po 97. členu Poslovnika MOL; 


