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Zadeva: vprašanja in pobude 

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MOL, zastavljam  županu ter pristojnim službam  sledeča 

svetniška vprašanja. 

 

Spoštovani g župan, 

 

v časopisih  smo danes lahko prebrali: 

 

Še 50 milijonov za dokončanje, nato pa prodaja Stožic? 
http://www.siol.net/novice/slovenija/2014/01/stozice.aspx 

 

Ugotavljam, da se o 50 milijonih eurov   govori tako, kot da gre za drobiž na tržnici, vendar je to za 

običajnega meščana  nepredstavljiva vsota. Za ta denar bi lahko zgradili 25 vrtcev ali manjših šol, 

250 ljudi bi lahko kupili prostorne enodružinske hiše v Ljubljani, 2500 ljudi bi si lahko kupili  boljši 

avto srednjega razreda, 71.000 ljudi bi lahko dobili minimalno mesečno plačo ali 7000 ljudi bi lahko 

prejemalo minimalno plačo 10 mesecev, torej skoraj vse leto. 

 

Namesto tega imamo nasedlo investicijo, na stadion   pride  tako malo ljudi, da jih lahko prešteješ s 

prostim očesom, dvorano sem in tja napolnijo veliki dogodki, ki pa so preredki, okolica pa spominja 

na  povojne ruševine. 

Kako komentirate, glede na to, da  je to javni športni objekt,  financiran  kot javno zasebno 

partnerstvo MOL in zasebni investitor? Ali pričakujete  da bo  nasedla investicija v celoti  

prešla v upravljanje bank (torej zasebne roke)?  

 

Veliko se je govorilo o tveganjih tega projekta in o javnih sredstvih, ki sta ih država in MOL vložila v 

njegovo "realizacijo".  

 

Ali si predstavljaje, da so  postopki, kot so si jih zamislili v DUTB,   enostavno izvedljivi, glede 

na to, da je projekt pod posebnimi pogoji financiran tudi s sredstev ESRR (9,2 MIO EUR)? 

 

Ali ste še mnenja,  da je bil projekt  pravno - finančno in vsebinsko upravičeno financiran iz 

vira ESRR?  

 

 

 

 

 

http://www.siol.net/novice/slovenija/2014/01/stozice.aspx


 

 

Kolikšen del  sredstev  MŠŠ (ESRR), ki jih je prejel MOL je  bil uporabljen za garancijo  za 

kredite GREP-a? 

 

Kako boste zagotovili  realizacijo pogodbenih določil med MŠŠ in MOL  pri tem projektu, saj 

še vedno niso realizirana  vsa pogodbena določila? 

 

Ste še vedno prepričani, da " MOL ne bo dala niti centa" za Stožice? No, nekaj vsekakor drži- 

tokrat bodo plačali vsi državljani, tudi tisti iz Haloz, tudi tisti z minimalnimi dohodki, kajti DUTB je 

bila ustanovljena z davkoplačevalskim denarjem, ki je zbran tudi s povečanjem dohodnine, 

nepremičninskim davkom,  dodatnim plačilom za meteorne vode, oderuškim plačilom za  energetsko 

izkaznico in vinjeto, raznimi omrežninami itd, skratka s popolnim izčrpanjem  naših državljanov. 

 

Sprašujem vas- je bilo vredno? 
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