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MESTNA OBČINA LJUBLJANA 
M E S T N I   S V E T 
 
Mestni trg 1  
1000 Ljubljana 
 

Šifra: 032-159/2005-24  
Datum: 23. 8. 2005   
 
 

Z A P I S N I K 
 
 
35. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila: 
 

• v četrtek, 30. junija 2005 – I. zasedanje 
• v ponedeljek, 11. julija 2005 – II. zasedanje 
 

Zasedanji sta potekali v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Zasedanji sta vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ ter podžupan Miloš 
PAVLICA. 
 
Na I. zasedanju dne 30. junija 2005 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, 
Dominik Sava ČERNJAK, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, 
doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha 
JAZBINŠEK, Janez JEMEC, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, 
Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, 
Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. 
Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, 
Slavko SLAK, mag. Janez SODRŽNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko 
ŠTRAJN, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN in Janez 
ŽAGAR.  
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Cvetka SELŠEK – opr., Franc 
SLAK – opr., Eva STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ 
– opr. in Janez ŽELEZNIK – opr. 
 
Na II. zasedanju dne 11. julija 2005 so bili navzoči svetniki: 
 
doc. dr. Bojana BEOVIĆ, Peter Jožef BOŽIČ, Boštjan CIZELJ, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, Damijan DOLINAR, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, doc. dr. 
Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, 
Janez JEMEC, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, Boris MAKOTER, 
Barbara MIKLAVČIČ, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, mag. Igor 
OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone 
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PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Slavko SLAK, mag. Janez 
SODRŽNIK, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, 
prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN in Janez ŽAGAR.  
 
Zasedanja se niso udeležili svetniki: Dominik Sava ČERNJAK, Marinka LEVIČAR, Cvetka 
SELŠEK – opr., Franc SLAK – opr., Eva STRMLJAN KRESLIN – opr., Marjeta VESEL-
VALENTINČIČ – opr. in Janez ŽELEZNIK – opr. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 16.30 uri ob navzočnosti 33 svetnikov. 
 
Prvo zasedanje sta vodila podžupan Miloš PAVLICA in županja Danica SIMŠIČ. 
 
Za 35. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Predlog Sklepa o podpori izgradnji polnega priključka Celovške ceste na   
    gorenjsko avtocesto v Šentvidu 
2. Predlog Odloka o tirni vzpenjači na Ljubljanski grad 
3. Ocena stanja in posledic v zvezi z nakupom in kasnejšo prodajo SIB  
    banke 
 
O dnevnem redu 35. izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ni razpravljal in ne glasoval. 
 

 
AD 1. 

 
PREDLOG SKLEPA O PODPORI IZGRADNJI POLNEGA PRIKLJUČKA 

CELOVŠKE CESTE NA  GORENJSKO AVTOCESTO V ŠENTVIDU 
 

Gradivo za to točko in poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem z 
amandmajem so svetniki prejeli z gradivom za 20. sejo mestnega sveta. S sklicem te seje so 
prejeli amandma predlagatelja svetnika Mihe JAZBINŠKA, med zasedanjem pa nov 
amandma predlagatelja ter poročilo pristojnega Odbora za urejanje prostora in urbanizem. 
  
Predlagatelj svetnik Miha JAZBINŠEK je podal uvodno obrazložitev. 
 
Mag. Janez SODRŽNIK, podpredsednik Odbora za urejanje prostora in urbanizem, je podal 
stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Razpravljali so svetniki: Janez JEMEC, mag. Janez SODRŽNIK, Miha JAZBINŠEK in 
Branko OMERZU. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je skladno s 106. členom poslovnika mestnega sveta podal 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se ta točka preloži na prvo jesensko sejo mestnega 
sveta. 
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Podžupan je dal na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA: 
 
Obravnava točke dnevnega reda z naslovom Predlog Sklepa o podpori izgradnji polnega 
priključka Celovške ceste na gorenjsko avtocesto v Šentvidu se preloži na prvo jesensko 
sejo mestnega sveta.  
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa je bil sprejet. 
 

 
AD 2. 

 
PREDLOG ODLOKA O TIRNI VZPENJAČI NA LJUBLJANSKI GRAD 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli po sklicu seje. Pred sejo so prejeli poročilo pristojnega 
Odbora za gospodarske javne službe in promet.  
 
Prof. dr. Rajko PIRNAT, direktor Inštituta za javno upravo, je podal uvodno obrazložitev. 
 
Mag. Igor OMERZA, predsednik Odbora za gospodarske javne službe in promet, je podal 
stališče pristojnega odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da so bili člani komisije 
deljenega mnenja in niso sprejeli sklepa, da je odlok primeren za sprejem, zato komisija ni 
podala stališča in ni pripravila poročila. 
 
Razpravljali so svetniki: Slavko SLAK, Samo KUŠČER, Zvone PENKO, Miha JAZBINŠEK 
in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Ob 18.50 uri je podžupan odredil 30-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.32 uri, 
vodenje seje pa je prevzela županja Danica SIMŠIČ. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Slavko SLAK, Dimitrij KOVAČIČ, dr. Drago ČEPAR, 
doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Janez ŽAGAR, Samo KUŠČER, Branko OMERZU, Miha 
JAZBINŠEK, Zvone PENKO in Boštjan CIZELJ. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
PREDLOG SKLEPA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Odloka o tirni vzpenjači na 
Ljubljanski grad. 
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Obrazložitev glasu so podali svetniki: Marija ŠTERBENC, Mihael JARC, Dimitrij 
KOVAČIČ, Viktorija POTOČNIK, Miha JAZBINŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, mag. Igor 
OMERZA in doc. dr. Gregor GOMIŠČEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 21 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 

AD 3. 
 

OCENA STANJA IN POSLEDIC V ZVEZI Z NAKUPOM IN KASNEJŠO PRODAJO 
SIB BANKE 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred sejo so prejeli še poročilo 
pristojnega Odbora za finance. Med sejo so svetniki prejeli predloga sklepov šestih 
samostojnih svetnic in svetnikov LDS. 
 
Predstavnika predlagateljev svetnika Dimitrij KOVAČIČ in Miha JAZBINŠEK sta podala 
uvodno obrazložitev. 
 
Med obrazložitvijo svetnika Mihe JAZBINŠKA je ob 20.41 uri vodenje seje prevzel 
podžupan Miloš PAVLICA. Ob 20.55 uri je vodenje seje ponovno prevzela županja. 
 
Prof. dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica Odbora za finance, je podala stališče pristojnega 
odbora. 
 
Predsednik Statutarno pravne komisije Miloš PAVLICA je pojasnil, da komisija ni imela 
pripomb. 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je v zvezi s podajanjem stališča predsednice Odbora za finance 
prof. dr. Metke TEKAVČIČ podal POSTOPKOVNI PREDLOG, da se predsednica odbora 
opraviči za izjavo, da so bili predlagatelji sklica izredne seje mestnega sveta vabljeni na sejo 
odbora in niso prišli, ker on osebno vabila ni prejel. 
 
Predsednica Odbora za finance prof. dr. Metka TEKAVČIČ je v zvezi s postopkovnim 
predlogom svetnika Dimitrija KOVAČIČA pojasnila, da je bila s strani pristojnih služb 
seznanjena, da so na sejo odbora bili povabljeni vsi predlagatelji sklica izredne seje mestnega 
sveta, in se opravičila vsem, ki so imeli občutek, da niso bili povabljeni.  
 
Svetnik Branko OMERZU je v postopkovni razpravi opozoril, da o postopkovnih predlogih 
niso možne razprave in tudi ne replike. 

 
Razpravljali so svetniki: mag. Igor OMERZA, Dimitrij KOVAČIČ, Miha JAZBINŠEK, doc. 
dr. Gregor GOMIŠČEK in Roman JAKIČ. 
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Svetnik Branko OMERZU je podal POSTOPKOVNA PREDLOGA SKLEPOV, prvič, da se 
seja prekine, drugič, da se glasuje o prvih treh predlogih sklepov. 
 
Županja je podala pojasnilo, da je potrebno omogočiti razpravo v zvezi s predlogi sklepov 
predlagateljev in zato drugega postopkovnega predloga sklepa ni mogoče dati na glasovanje. 
 
Svetnik Branko OMERZU je nato podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se seja 
prekine. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Branka OMERZUJA: 
 
Seja se pri točki 3 dnevnega reda 35. izredne seje mestnega sveta prekine. 
 
Navzočnost je priglasilo 28 svetnikov. 
Za je glasovalo 16 svetnikov. Proti je glasovalo 14 svetnikov. 
 
Svetnik Gregor ISTENIČ je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Za je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
Po glasovanju o postopkovnem predlogu sklepa svetnika Branka OMERZUJA sta razpravljala 
svetnika Miha JAZBINŠEK in Dimitrij KOVAČIČ. 
 
Nato je svetnik Branko OMERZU županjo opozoril, da je iz izpiska glasovanja o 
ponovljenem glasovanju o njegovem postopkovnem predlogu sklepa razvidno, da je proti 
glasovala svetnica Eva STRMLJAN KRESLIN, ki pa ni bila navzoča na seji. 
 
Županja je pojasnila, da jo je neposredno po glasovanju svetnik prof. dr. Stanislav 
PEJOVNIK prosil, da se da na zapisnik, da je v času glasovanja sedel na sedežu svetnice Eve 
STRMLJAN KRESLIN in tam tudi pritisnil na tipko za glasovanje ter da se opravičuje. Ker je 
bil rezultat enak, kot če bi sedel na svojem mestu, o tem županja ni takoj obvestila mestnega 
sveta. 
  
Nato so razpravljali svetniki: prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Miha JAZBINŠEK, Damijan 
DOLINAR, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Miloš PAVLICA, Roman JAKIČ, dr. Jože 
ZAGOŽEN, Peter BOŽIČ, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Viktorija POTOČNIK in Dimitrij 
KOVAČIČ. 
 
Županja je v skladu s 63. členom poslovnika mestnega sveta dala besedo Hrvoju 
DRAŠKOVIĆU, direktorju JP Energetika Ljubljana, d.o.o., za pojasnila v zvezi z razpravami 
svetnikov. 
 
Zatem sta razpravljala svetnika: prof. dr. Darko ŠTRAJN in Miha JAZBINŠEK. 
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Ob 22.45 uri med obrazložitvijo Hrvoja DRAŠKOVIĆA je vodenje seje prevzel podžupan 
Miloš PAVLICA. Ob 22.55 uri je vodenje seje ponovno prevzela županja.  
 
Svetnik Mihael JARC je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se seja prekine. 
 
Županja je dala na glasovanje 
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Mihaela JARCA: 
 
Seja se pri točki 3 dnevnega reda 35. izredne seje mestnega sveta prekine. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Postopkovni predlog sklepa ni bil sprejet. 
 
 
Po končani razpravi, je županja dala na glasovanje 
 
AMANDMA skupine svetnic in  svetnikov MS MOL k 1., 2. in 3. PREDLOGU SKLEPA 
predlagateljev:  
 
Besedilo prvega, drugega in tretjega sklepa se nadomesti z besedilom sklepa, ki se glasi: 
 

 »Mestni svet pričakuje od županje MOL, da v roku enega meseca od javnega podjetja 
Energetika pridobi poročilo o spomladi 2003 izvršeni prodaji lastniškega deleža v  
Slovenski investicijski banki d.d. Novi ljubljanski banki in ga posreduje Mestnemu 
svetu. 

V poročilu naj bodo posebej prikazani tudi vsi posli, ki jih je NLB po nakupu 
lastniškega deleža v SIB banki prevzela od JP Energetika,  Holdinga Ljubljana in 
njegovih odvisnih podjetij.« 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost.  
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov.  
 
Ob 23.25 uri je županja odredila 10-minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 23.35 uri. 
 
Županja je po odmoru ponovno ugotavljala navzočnost. 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Ob 23.36 uri je županja zaradi nesklepčnosti sejo prekinila. 
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II. ZASEDANJE 35. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE 
LJUBLJANA, KI JE BILO V PONEDELJEK, 11. JULIJA 2005 
 
 
Zasedanje se je pričelo ob 19.45 uri ob navzočnosti 24 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodil podžupan Mestne občine Ljubljana Miloš PAVLICA. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je sejo nadaljeval z glasovanjem o predlogih sklepov 3. točke 
določenega dnevnega reda 35. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 30. 
junija 2005 z naslovom:  

 
OCENA STANJA IN POSLEDIC V ZVEZI Z NAKUPOM IN KASNEJŠO PRODAJO 

SIB BANKE 
 

Podžupan je dal na glasovanje: 
 
AMANDMA skupine svetnic in  svetnikov MS MOL k 1., 2. in 3. PREDLOGU SKLEPA 
predlagateljev:  
  
Besedilo prvega, drugega in tretjega sklepa se nadomesti z besedilom sklepa, ki se glasi: 
 

 »Mestni svet pričakuje od županje MOL, da v roku enega meseca od javnega podjetja 
Energetika pridobi poročilo o spomladi 2003 izvršeni prodaji lastniškega deleža v  
Slovenski investicijski banki d.d. Novi ljubljanski banki in ga posreduje Mestnemu 
svetu. 

V poročilu naj bodo posebej prikazani tudi vsi posli, ki jih je NLB po nakupu 
lastniškega deleža v SIB banki prevzela od JP Energetika,  Holdinga Ljubljana in 
njegovih odvisnih podjetij.« 
 
Navzočnost je priglasilo 27 svetnikov. 
Za je glasovalo 28 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Sprejeti amandma v celoti nadomešča besedilo predlogov sklepov predlagateljev, zato se o 
njih ni glasovalo. Predlog sklepov predlagateljev se glasijo: 
 
1. PREDLOG SKLEPA predlagateljev: 
 
Mestni svet zahteva od županje MOL, od vodstva Holdinga Ljubljana in javnega 
podjetja Energetika, da pripravi poročilo o prenosu SIB banke na NLB, ki je bila 
izvršena spomladi 2003. 
 
2. PREDLOG SKLEPA predlagateljev: 
 
V poročilu iz 1. točke naj bodo posebej ovrednoteni tudi vsi posli, ki jih je NLB hkrati 
ob prevzemu banke SIB prevzela od JP Energetike in Holdinga Ljubljana. 
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3. PREDLOG SKLEPA predlagateljev: 
 
Županja in vodstvo Holdinga Ljubljana naj Mestnemu svetu posredujeta tudi vse 
podatke o poslih z NLB, ki jih je sklenil Holding Ljubljana oziroma njegova odvisna 
javna podjetja v nadaljnjem času po prenosu SIB banke na NLB. 
 
 
Svetnik in predlagatelj Dimitrij KOVAČIČ je v postopkovni razpravi menil, da predlogi 
sklepov predlagateljev, o katerih se ni glasovalo, niso nasprotni besedilu amandmaja, ki je bil 
sprejet, temveč so podobni, in da predlagatelji vztrajajo, da se o teh predlogih glasuje. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je pojasnil, da iz amandmaja jasno izhaja, da nadomešča 1., 2. in 
3. predlog sklepa predlagateljev. 
 
 
Podžupan je dal na glasovanje: 
 
AMANDMA skupine svetnic in  svetnikov MS MOL k 4. PREDLOGU SKLEPA 
predlagateljev:  
  
Besedilo četrtega sklepa se spremeni tako, da glasi: 
 

»Mestni svet pričakuje od županje, da v roku enega meseca od JP Energetika pridobi 
poročilo o odškodninskih tožbah v zadevi SIB banke in ga posreduje Mestnemu svetu.« 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 25 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil amandma sprejet, se o 4. predlogu sklepa predlagateljev ni glasovalo, ker ga v 
celoti nadomešča besedilo amandmaja. 
 
4. PREDLOG SKLEPA predlagateljev se glasi: 
  
Županja MOL Danica Simšič naj Mestnemu svetu pojasni, kaj je ukrenila po tem, ko je 
izvedela, da je NLB terjatve SIB banke prodala naprej z velikanskimi dobički. 
 
 
Podžupan je dal na glasovanje: 
 
AMANDMA skupine svetnic in  svetnikov MS MOL k 5. PREDLOGU SKLEPA 
predlagateljev:  
  
Besedilo petega sklepa se spremeni tako, da glasi: 

»Mestni svet pričakuje, da bodo vsi pristojni državni organi pospešili delo na zadevi SIB 
banke in podali poročilo o postopkih, ki so jih vodili na osnovi sklepov o predmetni 
zadevi sprejetih na: 
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• 6. izredni seji MS MOL, dne 20. 02. 2003 
• 30. izredni seji Državnega zbora RS, dne 08. 04. 2003  
• 10. izredni seji MS MOL, dne 17. 04. 2003 
• 12. izredni seji MS MOL, dne 07. 05. 2003 
• 44. nujni seji Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za finance in 

monetarno politiko, dne 23. 05. 2003 
• seji Vlade Republike Slovenije, 26.02. 2004 
• 41. izredni seji Državnega zbora RS, dne 02 . 03 2004.« 

 
Svetnik Peter SUŠNIK je podal POSTOPKOVNI PREDLOG, da predlagano besedilo ni 
amandma, temveč je sklep, ki bi moral biti obravnavan ločeno, kot tudi 5. predlog sklepa 
predlagateljev, zato naj se sestane Statutarno pravna komisija in ugotovi, ali je to besedilo t. 
i. amandmaja dodatni sklep ali amandma. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Petra SUŠNIKA 
pojasnil, da se z amandmajem lahko nadomesti besedilo predloga sklepa. 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG, da se glasuje o predlogu 
sklepa, saj je menil, da gre glede na to, da k amandmaju ni dovoljena obrazložitev glasu, k 
sklepu pa tudi ne, ker je nadomeščen z amandmajem, za zlorabo določil poslovnika mestnega 
sveta. 
   
Podžupan Miloš PAVLICA je v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Dimitrija 
KOVAČIČA pojasnil, da se amandma nanaša na vsebino predloga sklepa predlagateljev. 
 
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 22 svetnikov. Proti so glasovali 4 svetniki. 
 
Amandma je bil sprejet. 
 
 
Ker je bil amandma sprejet, se o 5. predlogu sklepa predlagateljev ni glasovalo, ker ga v 
celoti nadomešča besedilo amandmaja. 
 
5. PREDLOG SKLEPA predlagateljev se glasi: 
 
Županja MOL Danica Simšič naj v skladu z ugotovitvami, ki kažejo na napačno oceno 
vrednosti SIB banke v času njenega prenosa na NLB, stori vse, da sproži ustrezne sodne 
postopke, tako odškodninske kot kazenske zoper odgovorne osebe, katerih odločitev je 
povzročila nadaljnjo škodo javnega premoženja v MOL. Še posebej skrbno je potrebno 
proučiti odgovornost posameznih mestnih funkcionarjev, ki so pri pripravi odločitev 
sodelovali v različnih vlogah oz. nadzornih svetih. 
 
  
Podžupan je dal na glasovanje: 
 
6. PREDLOG SKLEPA šestih samostojnih svetnikov in svetnic LDS: 
  
Mestni svet ugotavlja, da so dogodki po prodaji SIB banke pokazali, da je bil predlog za 
izbor druge variante zavezujoče ponudbe NLB (prodaja za 405 mio SIT) verjetno manj 
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ugoden od tretje variante, ki je predvidevala poleg kupnine še udeležbo pri nekaterih 
izterjanih terjatvah.  
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Miha JAZBINŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Peter 
SUŠNIK, mag. Igor OMERZA, doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, mag. Janez SODRŽNIK, Janez 
ŽAGAR, dr. Jože ZAGOŽEN, Damijan DOLINAR, Roman JAKIČ, Boštjan CIZELJ, Peter 
BOŽIČ, Zvone PENKO in Branko OMERZU. 
 
Svetnik dr. Drago ČEPAR je podal POSTOPKOVNI PREDLOG, da bi morali najprej 
glasovati o prvih petih predlaganih sklepih. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika dr. Draga 
ČEPARJA pojasnil, da je mestni svet glasoval najprej o amandmajih na sklepe predlagatelja 
in predloge sklepov v celoti nadomestil z novimi besedili, zato je brezpredmetno glasovanje o 
predlogih sklepov. 
 
Svetnik Dimitrij KOVAČIČ je podal POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA, da se ponovi 
glasovanje o predlogih sklepov predlagateljev, da bo tako imel vsak možnost obrazložitve 
glasu. 
 
Podžupan Miloš PAVLICA je v zvezi s postopkovnim predlogom svetnika Dimitrija 
KOVAČIČA ponovno poudaril, da so sprejeti amandmaji v celoti nadomestili besedila 
predlaganih sklepov, kar je v skladu z določili poslovnika mestnega sveta. 
  
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 28 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
  
Podžupan je dal na glasovanje: 
 
7. PREDLOG SKLEPA šestih samostojnih svetnikov in svetnic LDS: 
  
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ustanovi komisijo za razjasnitev okoliščin prodaje 
SIB, d.d. Komisija po končanem delu pripravi pisno poročilo, ki ga obravnava mestni 
svet. Poročilo mora vsebovati opis poteka postopka dela komisije, bistvene ugotovitve in 
dokazna sredstva, na katere so se člani oprli pri svoji presoji in odločitvi. Komisijo 
sestavlja predsednik in šest članov, po eden izmed vsakega od sedmih največjih 
svetniških klubov, zastopanih v Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana. Predsednik 
komisije je iz opozicijskih svetniških klubov. 
 
Obrazložitev glasu so podali svetniki: Peter SUŠNIK, Dimitrij KOVAČIČ, Miha 
JAZBINŠEK, Branko OMERZU, Peter BOŽIČ, mag. Janez SODRŽNIK, dr. Drago ČEPAR, 
doc. dr. Gregor GOMIŠČEK, Roman JAKIČ, Zvone PENKO, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. 
Jože ZAGOŽEN, Janez VRBOŠEK in Viktorija POTOČNIK. 
  
Navzočnost se ni spremenila (27 svetnikov). 
Za je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 26 svetnikov. 
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Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 35. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
zato je podžupan Miloš PAVLICA ob 20.30 uri sejo končal.  
 
 
 
 
 
 
 
VODJA SLUŽBE                                                                             ŽUPANJA 
 po pooblastilu  
Matjaž BREGAR                                                                          Danica SIMŠIČ  
 
 
 


