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Vprašanje za 29. sejo MS, točka 2 

 

V skladu s 97.čl. Poslovnika MOL zastavljam g. županu, podrejeno direktorju 

JSS MOL in nadzornemu svetu JSS MOL naslednje svetniško vprašanje ter 

prosim za pisni  odgovor in navedene dokumente. 

 

Zadeva: pogodba JSS MOL iz januarja 2006 

 

V medijih (npr. Del, RTV SLO, Finance..) je okrog 10. oktobra 2013 zaokrožila 

vest o pogodbi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (JSS 

MOL), katerega ustanoviteljica je MOL (UL RS 109/2001), da je JSS MOL 

sklenil pogodbo z liechtensteinskim podjetjem Seuba Aktiengesellschaft v 

januarju 2006 za vrednost 648.958 evrov za posredovanje in svetovanje pri 

nakupu večjega števila stanovanj.   

V skladu s 45. členom Zakona o javnih skladih (ZJS-1) - UL RS št. 77/2008, ki 

ga spodaj navajam v celoti, sprašujem ali mi lahko preskrbite:  

- Opredmeten rezultat - kopijo (elaborat, pisno poročilo in podobno), ki je 

knjigovodsko zaveden kot izdelek, izhajajoč iz navedene pogodbe  

- Poročilo nadzornega odbora JSS MOL v zvezi s to pogodbo  

- Pogodbo/e, ki jo/jih navajajo mediji za navedeno vsoto iz 2006 in 

kasnejših let 
VIII. NADZOR NAD JAVNIM SKLADOM 

45. člen 

(nadzor nad javnim skladom) 

(1) Nadzor nad delom in poslovanjem javnega sklada opravlja:  

– pristojni minister, če je ustanovitelj javnega sklada država in vlogo ustanovitelja izvaja 

vlada,  

– pokrajinski svet, če je ustanovitelj javnega sklada pokrajina, oziroma  

– občinski svet, če je ustanovitelj javnega sklada občina.  

(2) Pristojni minister, vsak član občinskega oziroma pokrajinskega sveta lahko od direktorja 

ali nadzornega sveta javnega sklada zahteva kakršnekoli informacije, potrebne za izvajanje 

nadzora. Direktor oziroma predsednik nadzornega sveta pa pošlje zahtevane informacije 

ministru, občinskemu oziroma pokrajinskemu svetu kot organu. Pristojni minister in vsak član 

občinskega oziroma pokrajinskega sveta lahko na podlagi prejetih informacij predlaga 

ustreznemu organu inšpekcijski nadzor nad javnim skladom.  

(3) Če je ustanoviteljev več, se njihove pristojnosti uredijo v aktu o ustanovitvi javnega 

sklada, vendar mora vsak ustanovitelj izvajati nadzor najmanj v obsegu, ki predstavlja delež 

njegovega proračuna v kapitalu javnega sklada. 
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