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Datum:   3. 7. 2012 

 

 

MESNTEMU SVETU                                                                                           17. seja MS   

MESTNE OBČINE LJUBLJANA                                                                          k 2. točki      

 

 
Zadeva: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, zastavljam županu naslednja 

svetniška vprašanja  

 

1.: 

Aktivnosti MOL z pripravi OPPN Tovil so bile v javnosti deleţne številnih očitkov o ravnanju MOLa po 

diktatu kapitala. Po aretaciji zakoncev Karner je MOL zamrznil aktivnosti na tem področju, Mihael 

Karner pa napoveduje nadaljevanje gradnje naselja Urbana Oaza na poplavno ogroţenem območju na 

Viču. 

Ali je imel ţupan Janković z Mihaelom Karnerjem od njegovega prihoda v Slovenijo po plačilu milijonske 

varščine kakršen koli sestanek? Če da, o čem je tekla beseda in kdo je bil še prisoten na sestanku? 

V nedavnem intervjuju Mihael Karner tudi izreče: 

"Ţupana Zorana Jankovica poznam, srečala sva se trikrat v okviru sestankov na MOL." (Finance, 18.6.: 45 

minut z Mihaelom Karnerjem) Kdaj konkretno so potekali ti trije sestanki? Kje so potekali ter kaj je bila 

tema omenjenih treh sestankov? Kdo vse je bil prisoten na teh sestankih? Ali obstaja uradna zabeleţka 

sestankov? 

 

2.: 

V poročilu NO MOL (Poročilo o opravljenem nadzoru razpolaganja s premoţenjem MOL, 10. seja MS) 

lahko na 36. strani preberemo: 

- da prihodek MOL predstavlja tudi znesek 18.629.520 EUR (znesek brez DDV), ki ga je kot komunalni 

prispevek za komunalno opremljanje, ki se nanaša na Športni objekt Stoţice, MOL prejel od zasebnega 

partnerja GREP. 

Kasneje je MU v odgovoru na svetniško vprašanje št. 03200-17/2011-36 zapisala: 

'Mestna občina Ljubljana in GREP d.o.o. sta dne 19.1.2009 sklenili Pogodbo o opremljanju ... ..., s katero 

je bilo dogovorjeno, da GREP d.o.o. zgradi vso novo komunalno opremo, kot izhaja iz OPPNja in 

programa opremljanja za navedeno območje v višini 13.497.241,98 EUR z DDV. 

 

Ali ne gre pri obeh omembah komunalnega opremljanja za isto postavko? 

Zakaj zneska nista identična? 

Posredujte prosim natančni specifikaciji obeh zneskov. 

 

3.: 

Na 16. seji MS pod točko 8 (Predlog sklepa o soglasju k ceni za prevoz s tirno vzpenjačo na Ljubljanski 

grad) je bilo ugotovljeno, da je svet zavoda pred pol leta brez vednosti in soglasja MS odločal o povišanju 

nekaterih cen za prevoz s tirno vzpenjačo. Prosimo za sklic in zapisnik seje sveta zavoda, na kateri so 

glasovali o povišanju cen, o čemer so poročali tudi mediji. 

Če je bila seja dopisna, prosimo prav tako za sklic dopisne seje in pa odgovore (glasovanje) posameznih 

članov sveta na točke iz dnevnega reda dopisne sej. 

 

 Za pisni odgovor se vam zahvaljujemo.                                                                                                 

                                                                                      

                                                                                     Mag. Anţe Logar  l.r., 

                                                                                             mestni svetnik 


