Številka: 90000-13/2021-10
Datum: 1. 12. 2021

K 5. točki
28. seje

MESTNI SVET MOL
Mestni trg 1
1000 Ljubljana

Zadeva: Predlog za umik 5 točke dnevnega reda z naslovom »Poročilo o opravljenem nadzoru
razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih
sredstev in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2020 in
projektov v izvajanju«
Svetniški klub NSi na podlagi 94. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL predlaga umik 5. točke s
predlaganega dnevnega reda 28. seje Mestnega sveta MOL z naslovom: »Poročilo o opravljenem
nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, namenskosti in smotrnosti porabe proračunskih sredstev
in finančnega poslovanja uporabnikov proračunskih sredstev v letu 2020 in projektov v izvajanju«.
Obrazložitev:
Nadzorni odbor MOL je pripravil poročilo o nadzoru razpolaganja s premoženjem MOL, smotrnosti
porabe finančnih sredstev Mestne uprave MOL in nekaterih drugih javnih podjetji, ki so pod okriljem
MOL. V 17. točki pregleda nadzora nad proračunskim uporabnikom 4.4. ODDELEK ZA
GOSPODARSKE DEJAVNOSTI IN PROMET (stran 47) je opisan nadzor nad gradnjo kanala C0, o
dograditvi čistilne naprave v Zalogu in gradnji v melioracijah. Ob koncu poročila so zapisane
ugotovitve in tudi sklep.
Ugotovitve Nadzornega odbora MOL so v neskladju z dokumenti, ki jih je sprejel Državni zbor
Republike Slovenije na svoji izredni seji dne, 21. 11. 2019, št. 802-04/19-13, s Sklepom Agencije
Republike Slovenije za okolje in prostor, št. 35405-515/2019 izdanim dne, 28. 9. 2020, 35415-33/20204, 35415-36/2020-4, ki ga je izdal 28. 9. 2020 in z izdano Odločbo ministrstva za okolje in prostor, št.
35100-739/2021-2550-9 z dne, 28. 9. 2021.
Svetniški klub NSi predlaga Nadzornemu odboru MOL, da ponovno preuči omenjene dokumente, jih
vključi v poročilo, ga ustrezno popravi ter na novo napiše svoje ugotovitve in priporočila.
Lepo pozdravljeni,

Jožef Horvat l.r.
Mestni svetnik NSi

Priloga:
- Izrek Odločbe Ministrstva za okolje in prostor, številka 35100-739/2021-2550-9, z dne 28. 9.
2021
- Sklep Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor z dne, 28. 9. 2020

Priloga 1: Izrek Odločbe Ministrstva za okolje in prostor, številka 35100-739/2021-2550-9, z dne 28.
9. 2021

Priloga 2: Sklep Agencije Republike Slovenije za okolje in prostor z dne, 28. 9. 2020

