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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 

 

 

 

Zadeva: Odgovori na vprašanja in pobude svetnikov – Svetniški klub Socialnih demokratov 

 

Na vprašanja: 

 

a)  Koliko donacij je MOL prejela v letu 2014 in kdo so bile pravne oziroma fizične osebe, ki so 

donacijo nakazale in za kakšen namen? Prosim za kopije donacijskih pogodb. 

 

b)  Ali so bila donacijska sredstva namensko porabljena in ali obstajajo poročila pravnim oziroma 

fizičnim osebam o namenski porabi donacij? Prosim za kopije poročil. 

 

c)  Na kakšen način ste prišli do natančnih izračunov višin donacijskih sredstev v Osnutku Odloka o 

proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2015 in 2016? 

 

 

Add a)  Iz poslovnih knjig MOL je razvidno, da so v obdobju od 1.1.2014 do 31.12.2014  na 

podkontu: 

- 730100 - Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb evidentirani prihodki v višini 

14.481,20 EUR, 

- 730000 - Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb evidentirani prihodki v višini 

184.826,15 EUR. 

Skupaj Prejete donacije iz domačih virov (konti podskupine 730) v obdobju od 1.1.2014 do 

31.12.2014 predstavljajo vrednost v višini 199.307,35 EUR. Analitični seznam fizičnih in pravnih 

oseb vam posredujemo v prilogi. 

 

Fundacija za financiranje športnih organizacij v Republiki Sloveniji je za program »Otoki športa za 

vse« nakazala 39.561,63 EUR, znesek 2.680,00 EUR je bil prejet od Zavoda za šport RS Planica za 

koordinacijo interesnih programov športa otrok in mladine v šolskem letu 2013/2014, sredstva v 

višini 2.300,00 EUR pa je pridobila Četrtna skupnost Moste za organiziranje svojih akcij in 

prireditev. Prejeli smo tudi donacijo v višini 20 EUR od fizične osebe in je namenjena za živalski vrt.  

Mestna občina Ljubljana je odprla tudi poseben podračun proračuna MOL, kjer so se zbirale donacije 

pravnih in fizičnih oseb za pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav na področju Republike Srbije, 

Bosne in Hercegovine ter Republike Hrvaške, in je zbrala sredstva v višini 140.284,52 EUR od 

pravnih oseb in 14.461,20 EUR od fizičnih oseb.  

 

 

Add b) V prilogi posredujemo poročilo Četrtne skupnosti Moste o porabi namenskih sredstev. 

Zbrana sredstva za pomoč in odpravo posledic stoletnih poplav na področju Republike Srbije, Bosne 

in Hercegovine ter Republike Hrvaške so bila nakazana Ministrstvu za finance Republike Srbije v 

višini 69.867,72 EUR, Vladi Bosne in Hercegovine v višini 69.868,00 EUR in Ministrstvu za finance 

Republike Hrvaške v višini 15.000 EUR. 

 




































































