
 

Številka: 90000-15/2018-22 

Datum:    12. 10. 2018 

 

Mestna občina Ljubljana          dnevnemu redu, 37. seje ms mol 

Mestni svet  

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana                                                                                       

 

Zadeva: Predlog za umik 7. točke dnevnega reda z naslovom »Predlog Sklepa o povečanju vrednosti 

osnovnega kapitala Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. z denarnim vložkom MOL« 

 

Spoštovani, 

 

Svetniški klub SMC podlagi 94. člena Poslovnika MS MOL (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno 

prečiščeno besedilo) predlaga umik 7. točke s predlaganega dnevnega reda 37. seje MS MOL z 

naslovom: »Predlog Sklepa o povečanju vrednosti osnovnega kapitala Tehnološkega parka Ljubljana 

d.o.o. z denarnim vložkom MOL«. 

 

Mestnemu svetu MOL predlagamo, da ob obravnavi dnevnega reda 37. Seje Mestnega sveta MOL 

sklicanega za 15. 10. 2018 sprejme naslednji predlog sklepa: 

 

»Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog za umik 7. točke dnevnega reda z naslovom:  

Predlog Sklepa o povečanju vrednosti osnovnega kapitala Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. z 

denarnim vložkom MOL.« 

 

Ostale točke predlaganega dnevnega reda se ustrezno preštevilčijo. 

 

Obrazložitev:  

Svetniški klub SMC meni, da omenjeni predlog odloka ne izpolnjuje pogojev za obravnavo na seji 

Mestnega sveta MOL zaradi več dejstev: 

- Predlagatelj ni predložil poslovnega načrta družbe Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. za 

pretekla leta in leto 2018 ter naprej 

- Glede na to, da na tožilstvu potekajo kazenski postopki oz. ovadbe glede bivšega direktorja 

družbe g. Iztoka Lesjaka, vložene s strani v. d. direktorice ge. Jožke Hegler glede 

domnevnega oškodovanja družbe v vrednosti do 650.000 EUR 

- Zavzemamo se za transparentno odgovorno in gospodarno poslovanje tako MOL kot njenih 

družb, kar v tem primeru ko ni predloženih dokumentov in predloga obtožbe žal ni. 

- O vsebini določenih nepravilnosti v družbi nismo dovolj obveščeni. 

- O morebitnih ugotovitvah Nadzornega sveta družbe (predsednica ga. Zdenka Grozde)  nismo 

zadovoljivo obveščeni 

- Iz časopisnih člankov smo zasledili da gre za dve ovadbi – prosimo za vsebino in 

transparentno poslovanje pomembnega gospodarskega subjekta v MOL. 

Navedeno zadostuje za umik 7. točke  37. seje MS MOL »Predlog Sklepa o povečanju vrednosti 

osnovnega kapitala Tehnološkega parka Ljubljana d.o.o. z denarnim vložkom MOL«  in predlagam 

svetnicam in svetnikom MS MOL, da predlog za umik točke podprejo. 

 

Lep pozdrav. 

 

Dr. Dragan Matić 

                                                                                            Vodja Svetniškega kluba SMC  
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