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Z A P I S N I K 
 
6. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki je bila v četrtek dne 20. 2. 
2003 ob po končani 5. izredni seji. 
 
Seja je potekala v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, Mestni 
trg 1, Ljubljana. 
 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je vodila županja Mestne občine Ljubljana 
Danica SIMŠIČ. Krajši del seje je vodil tudi podžupan Stanko BREZOVAR. 
 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Stanko BREZOVAR, Andrej BRUČAN, Anton COLARIČ, dr. Drago 
ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, mag. Janez DROBNIČ, Stanislava Marija 
FERENČAK MARIN, dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Mihael 
JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Samo KUŠČER, 
Marinka LEVIČAR, Boris MAKOTER, Janko MÖDERNDORFER, Angela MURKO PLEŠ, 
mag. Igor OMERZA, Branko OMERZU, Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav Radovan 
PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Cvetka 
SELŠEK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, Eva STRMLJAN KRESLIN, 
Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. Metka 
TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. 
Milan ZVER, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Zasedanja se ni udeležila dr. Bojana BEOVIĆ-opr. 
 
6. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 17.40 uri ob 
navzočnosti 42 svetnikov. 
 
Mestni svet je bil sklepčen in je lahko pričel z delom. 
 
Županja je najprej pozdravila vse svetnice in svetnike, ostale navzoče ter vabljene na sejo, ki 
jih je tudi prebrala po vrstnem redu, kot so bili navedeni v sklicu 5. izredne seje mestnega 
sveta. 
 
Od vabljenih so se seje udeležili: dr. Marjan REKAR, generalni direktor Holdinga Ljubljana 
in začasni direktor JP Energetika Ljubljana, Tomaž TOPLAK, predsednik Nadzornega odbora 
Mestne občine Ljubljana, Andrej TOŠ, predsednik Nadzornega sveta (NS) Holdinga 
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Ljubljana, Andrej BRENČIČ, član NS Holdinga Ljubljana, Zdenka GROZDE, članica NS 
Holdinga Ljubljana, Andrej POGAČNIK, član NS Holdinga Ljubljana, dr. Metka 
TEKAVČIČ, članica NS Holdinga Ljubljana, prof. dr. Nevenka HROVATIN, predsednica 
Nadzornega sveta (NS) JP Energetika Ljubljana, Zoran PLANINC, član NS JP Energetika 
Ljubljana, Pavle KLAVS, član NS JP Energetika Ljubljana, Franc HORVAT, član NS JP 
Energetika Ljubljana, Luka JURKOVIČ, član NS JP Energetika Ljubljana, Zoran 
KIBAROVSKI, član NS JP Energetika Ljubljana, mag. Janez GROŠELJ, nekdanji glavni 
direktor JP Energetika, Vlado KLEMENČIČ, nekdanji predsednik uprave SIB, Marjan 
MAHNIČ, direktor Revizijske hiše KPMG, Franc KOLENC, Revizijska hiša ITEO Abeceda, 
Mira FILIPIČ, prokuristka JP Energetika Ljubljana.  
 
Od vabljenih so svojo odsotnost opravičili: Peter CERAR, nekdanji v.d. generalnega 
direktorja Holdinga Ljubljana, d.o.o., Marjan POGAČNIK, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
podjetij - PIC Ingineering, mag. Mitja GASPARI, guverner Banke Slovenije, Nadzorni svet in 
Uprava banke SIB, d.d., mag. Lilijana MADJAR, članica Nadzornega odbora Mestne občine 
Ljubljana (NO MOL) in Željko ŽELEZNIK, član NO MOL. 
 
Županja je pojasnila tudi, da vsa gradiva, predložena za 5. izredno sejo štejejo kot gradiva za 
6. izredno sejo. 
 
Za 6. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. a) Poročilo o opravljenem revizijskem pregledu nakupa Slovenske investicijske 

banke d.d., o sklepih Nadzornega sveta Holdinga Ljubljana d.o.o. in sklepih 
Nadzornega sveta Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. 

 
b) Informacija o možnih rešitvah nastalega stanja v Slovenski investicijsk banki d.d., 
Javnem podjetju Energetika Ljubljana d.o.o. in Holdingu Ljubljana d.o.o. 

 
2. a) Ugotovitve Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana v zvezi z nakupom Slovenske 

investicijske banke, d.d., donosnostjo banke in poslovnimi perspektivami banke v 
korist Mestne občine Ljubljana 

 
b) Ugotovitve Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o pristojnosti, vlogi in 
odgovornosti posameznih organov Slovenske investicijske banke, d.d., Javnega 
podjetja Energetike Ljubljana, d.o.o., Holdinga Ljubljana, d.o.o., in Mestne občine 
Ljubljana, nosilcev pooblastil in posameznih mestnih funkcionarjev  

 
c) Pobude Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana pristojnim in odgovornim 
organom Slovenske investicijske banke, d.d., Javnega podjetja Energetike Ljubljana, 
d.o.o., Holdinga Ljubljana, d.o.o. in Mestne občine Ljubljana za nadaljnje ukrepe in 
ravnanja.  

 
O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju poslovnik) ni razpravljal in ne glasoval. 
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AD 1 
A) POROČILO O OPRAVLJENEM REVIZIJSKEM PREGLEDU NAKUPA 
SLOVENSKE INVESTICIJSKE BANKE, D.D., O SKLEPIH NADZORNEGA SVETA 
HOLDINGA LJUBLJANA, D.O.O., IN SKLEPIH NADZORNEGA SVETA JAVNEGA 
PODJETJA ENERGETIKA LJUBLJANA, D.O.O. 
 
B) INFORMACIJA O MOŽNIH REŠITVAH NASTALEGA STANJA V SLOVENSKI 
INVESTICIJSK BANKI, D.D., JAVNEM PODJETJU ENERGETIKA LJUBLJANA, 
D.O.O., IN HOLDINGU LJUBLJANA D.O.O. 
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem 5. izredne seje. Dodatno so svetniki prejeli še 
Izjavo mag. Janeza GROŠLJA o njegovi vpletenosti v nakup Slovenske investicijske banke 
ter Pobudo o izločitvi pri odločanju dr. Metke TEKAVČIČ in Cvetke SELŠEK, ki jo je vložil 
svetnik Miha JAZBINŠEK. Svetniki so prejeli tudi Sklep o določitvi Odbora za finance kot 
pristojnega delovnega telesa, ki ga je izdala županja.  
 
Del gradiva je bil označen s klavzulo »zaupno«, zato so svetniki v podpis prejeli tudi 
priloženo izjavo o zaupnosti podatkov in opozorilo, da z gradivom zaupne narave ravnajo v 
skladu z določbami Zakona o tajnih podatkih (Uradni list RS, št. 87/01). 
 
Zaradi zaupne narave dela gradiva je županja vse razpravljavce, navzoče in medije opozorila, 
da upoštevajo zaupnost gradiva in ravnajo v skladu z določbami Zakona o tajnih podatkih, ter 
da v razpravah ne omenjajo zaupnih podatkov. V primeru, da tega ne bodo upoštevali, nosijo 
tudi vso materialno in kazensko odgovornost. Poudarila je tudi, da bo primorana sejo za 
javnost zapreti, če bi prišlo do nespoštovanja zgoraj navedenih pravil.  
 
Postopkovno sta razpravljala svetnika dr. Drago ČEPAR, ki je želel dodatna pojasnila glede 
ravnanja z zaupnim gradivom, ter glede tega, katere podatke v razpravi sploh lahko omenja in 
katere ne, in Janez ŽAGAR, katerega je zanimalo, kdo vse je podpisal izjavo o zaupnosti 
podatkov. V razpravo se je vključil tudi svetnik Miha JAZBINŠEK, ki je menil, da bi morala 
županja odločiti, katero izmed gradiv naj nosi oznako zaupne narave. Županja je svetnikom 
pojasnila, da je treba z zaupnimi gradivi ravnati v skladu s podpisano izjavo o zaupnosti, in da 
se v razpravi ne sme uporabljati podatkov, ki se nanašajo na poslovanje in osebne podatke, ter 
da so vsi prejemniki gradiva podpisali izjavo o zaupnosti podatkov. 
 
Županja je prekinila sejo, da bi od pripravljavca gradiva dobila informacijo o tem, ali je 
mogoče na Letnem poročilu o poslovanju SIB banke za leto 2000 umakniti oznako »strogo 
zaupno?« 
 
Po krajši prekinitvi seje je županja povedala, da umika gradivo z nazivom Letno poročilo o 
poslovanju SIB banke za leto 2000 z oznako »strogo zaupno«, in pojasnila, da je bilo 
ugotovljeno, da so povsem enaki podatki vsebovani v gradivu, ki ga je predložila ITEO 
Abeceda, ki ni imelo oznake »strogo zaupno«. Naštela pa je tudi gradiva, ki so ohranila status 
zaupnosti. To so: gradivo Odvetniške pisarne Mira Senice in odvetniki - Skrbni pravni 
pregled z dne 15.10. 2001- SIB, d.d, poročilo Revizijske hiše KPMG Slovenija, d.o.o., ki se 
nanaša na izvedbo dogovorjenih postopkov v zvezi z nakupom in poslovanjem SIB banke, 
d.d., do 31. 12. 2002, Poročilo o ekonomski upravičenosti nakupa in poteka nakupa SIB, d.d., 
s prilogami, postopki pred pristojnimi sodišči, Povzetek ugotovitev skrbnega finančnega 
pregleda poslovanja in Povzetek ugotovitev iz cenitvenega poročila, Poslovno poročilo z 
računovodskimi izkazi za leto 2001 in Mnenje revizorja pri SIB banki, Računovodski izkazi s 
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pojasnili za leto 2002, Primopredajno poročilo z dne 5. 2. 2003 med Igorjem Jurijem 
Pogačarjem in dr. Marjanom Rekarjem, Slovenska investicijska banka, d.d.- Skrben finančni 
pregled poslovanja – osnutek št. 1, Ocenitveno poročilo SIB, d. d in Izhodišča Strategije za 
obdobje 2003-2007 SIB, d.d. 
 
Uvodna obrazložitev poročevalcev je bila na podlagi dogovora med vodji svetniških skupin in 
samostojnih svetnikov opravljena k 1.a in 1.b točki skupaj, razprava pa pri drugi točki 
dnevnega reda. Svetnik Miha JAZBINŠEK je pripomnil, da tega dogovora ni tako razumel.  
 
Poročilo k točki 1a in Informacijo o možnih rešitvah k točki 1b je podal Marjan REKAR, 
generalni direktor Holdinga Ljubljana, d.d., in začasni direktor JP Energetika Ljubljana, d.o.o. 
 
Poročilo Nadzornega sveta Holding Ljubljana, d.o.o., je podal predsednik NS Andrej TOŠ. 
 
Poročilo Nadzornega sveta Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., o nakupu SIB 
banke, d.d., je predstavila dr. Nevenka HROVATIN, predsednica nadzornega sveta. 
 
Ivan VITEŽNIK, predsednik Nadzornega sveta SIB banke, d.d., poročevalec k 1a točki, je 
opravičil svojo odsotnost. 
 
Svetnik Miha JAZBINŠEK je vložil Pobudo o izločitvi svetnic dr. Metke TEKAVČIČ in 
Cvetke SELŠEK pri odločanju o 1. ter 2 a), b) in c) točki in jo tudi obrazložil.  
 
Županja je glede na poslovniško določilo 38. člena dala besedo svetnicama dr. Metki 
TEKAVČIČ in Cvetki SELŠEK, ki sta želeli, da svetniki o pobudi o izločitvi iz odločanja 
glasujejo. Pojasnila je tud, da svetnici nimata pravice do glasovanja. 
 
Županja je dala najprej na glasovanje pobudo o izločitvi svetnice dr. Metke TEKAVČIČ: 
 
Iz glasovanja pri odločanju pod 1. točko 6. izredne seje in pri odločanju o sklepih pod 
točko 2 a), b) in c) 6. izredne seje se izloči svetnica ga. dr. Metka TEKAVČIČ. 
 
Navzočnost je priglasilo 39 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
 
in  
 
Pobudo o izločitvi svetnice Cvetke SELŠEK: 
 
Iz glasovanja pri odločanju pod 1. točko 6. izredne seje in pri odločanju o sklepih pod 
točko 2a), b) in c) 6. izredne seje se izloči svetnica ga. Cvetka SELŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagano pobudo je glasovalo 8 svetnikov. Proti je glasovalo 25 svetnikov. 
 
Pobuda ni bila sprejeta. 
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Županja je dala na glasovanje tudi naknadno vložen amandma svetnika Mihe JAZBINŠKA k 
predlogu sklepa županje, ki ga je svetnik pred glasovanjem tudi obrazložil. 
 
Amandma svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
V predlogu sklepa se beseda »predstavljenimi« nadomesti z besedo »ustnimi«. 
 
Županja kot predlagateljica sklepa amandmaja ni podprla. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za predlagani amandma je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Po glasovanju o amandmaju svetnika Mihe JAZBINŠKA je županja dala na glasovanje 
PREDLOG SKLEPA: 
 
Mestni svet se je seznanil s predstavljenimi poročili in informacijo o možnih rešitvah 
nastalega stanja v Slovenski investicijski banki, d.d. 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 

AD 2. 
A) UGOTOVITVE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA V ZVEZI 
Z NAKUPOM SLOVENSKE INVESTICIJSKE BANKE, D.D., DONOSNOSTJO 
BANKE IN POSLOVNIMI PERSPEKTIVAMI BANKE V KORIST MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA 
 
B) UGOTOVITVE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA O 
PRISTOJNOSTI, VLOGI IN ODGOVORNOSTI POSAMEZNIH ORGANOV 
SLOVENSKE  INVESTICIJSKE BANKE, D.D., JAVNEGA PODJETJA 
ENERGETIKE LJUBLJANA, D.O.O., HOLDINGA LJUBLJANA, D.O.O. IN 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA, NOSILCEV POOBLASTIL IN POSAMEZNIH 
MESTNIH FUNKCIONARJEV  
 
C) POBUDE MESTNEGA SVETA MESTNE OBČINE LJUBLJANA PRISTOJNIM IN 
ODGOVORNIM ORGANOM SLOVENSKE INVESTICIJSKE BANKE, D.D., 
JAVNEGA PODJETJA ENERGETIKE LJUBLJANA, D.O.O., HOLDINGA 
LJUBLJANA, D.O.O. IN MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA NADALJNJE 
UKREPE IN RAVNANJA.  
 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem 5. izredne seje. Naknadno so svetniki prejeli 
predloge sklepov županje, Svetniškega kluba Nova Slovenija, svetnikov Dimitrija 
KOVAČIČA oziroma Petra SUŠNIKA v imenu Svetniškega kluba Socialdemokratske stranke 
Slovenije, Svetniškega kluba Slovenske ljudske stranke, svetnika dr. Draga ČEPARJA ter 
amandmaje svetnika Mihe JAZBINŠKA. 
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Skupen uvod so podali svetniki Miha JAZBINŠEK, Dimitrij KOVAČIČ in Janez 
SODRŽNIK. Franc SLAK se je odpovedal poročanju. Po uvodni obrazložitvi svetnika Mihe 
JAZBINŠKA je županja odredila odmor ob 19.20 uri in ga končala ob 19.50 uri. 
 
Poročilo o zasedanjih pristojnega Odbora za finance v zvezi s problematiko SIB banke je 
podala dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica odbora.  
 
Preden je županja odprla razpravo, je svetnice in svetnike opozorila na poslovniške omejitve 
razprave in replik. 
 
Razpravljali so svetnice in svetniki: Viktorija POTOČNIK, ki je kot bivša županja Mestne 
občine Ljubljana predstavila svojo vlogo in razloge za nakup SIB banke, Peter SUŠNIK, dr. 
Jože ZAGOŽEN, Miha JAZBINŠEK, dr. Gregor GOMIŠČEK, Slavko SLAK, Dimitrij 
KOVAČIČ, dr. Metka TEKAVČIČ, dr. Drago ČEPAR, Andrej BRUČAN, Janez ŽAGAR in 
Janko MÖDERNDORFER, ki sta postopkovno razpravljala, Dominik S. ČERNJAK, Mihael 
JARC, Stanko BREZOVAR, Branko OMERZU, prof. dr. Darko ŠTRAJN, dr. Milan ZVER, 
mag. Janez DROBNIČ, Janez ŽELEZNIK, dr. Metka TEKAVČIČ in Janez SODRŽNIK. 
 
Podžupan Stanko BREZOVAR je po pooblastilu županje prevzel del vodenja seje in pojasnil 
poslovniška določila 63. in 64. člena poslovnika glede odgovorov in replik poročevalcev. S 
tem pojasnilom se ni strinjal svetnik Janez ŽAGAR, ki je menil da dr. Nevenka HROVATIN 
ni bila navedena kot poročevalka pri tej točki. 
 
Pojasnila na določena vprašanja svetnikov iz razprave je podala tudi županja. Na vprašanja iz 
razprave so odgovarjali tudi dr. Marjan REKAR, generalni direktor Holginga Ljubljana, 
d.o.o., dr. Nevenka HROVATIN, predsednica NS JP Energetika Ljubljana, d.o.o., Marjan 
MAHNIČ, direktor Revizijske hiše KPMG, Vlado KLEMENČIČ, nekdanji predsednik uprave 
SIB banke, mag. Janez GROŠELJ, nekdanji prokurist JP Energetika, Andrej BRENČIČ, član 
NS Holdinga Ljubljana in Andrej TOŠ, predsednik NS Holdinga Ljubljana. 
 
Po odgovorih so z razpravo nadaljevali svetniki: Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, dr. 
Metka TEKAVČIČ, Dimitrij KOVAČIČ, mag. Janez DROBNIČ, Branko OMERZU, Janez 
ŽELEZNIK in Mihael JARC. 
 
Med razpravo svetnikov sta na vprašanja še dodatno odgovarjala dr. Marjan REKAR in Vlado 
KLEMENČIČ. 
 
Po končani razpravi je županja na predlog Svetniškega kluba LDS, ki ga je v njihovem imenu 
podal vodja kluba Janko MÖDERNDORFER ob 00.40 uri odredila odmor za opredelitev do 
predlogov sklepov. 
 
Po odmoru ob 01.20 uri je županja dala na glasovanje PREDLOGE SKLEPOV: 
 
1. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga Računskemu sodišču Republike 
Slovenije, da opravi izredni revizijski pregled poslovanja Slovenske investicijske banke, 
d.d., Javnega podjetja Energetika in Holdinga Ljubljana.  
 
Navzočnost je priglasilo 41 svetnikov. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 41 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
2. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
Mestna občina Ljubljana zahteva nadzorna poročila Banke Slovenije o poslovanju 
Slovenske investicijske banke, d.d. 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
Mestna občina Ljubljana bo naznanila suma kaznivih dejanj tiste posameznike, ki so 
vpleteni v nezakonito delovanje pri nakupu in prodaji delnic banke S.I.B. 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana in županja, naj skladno s svojimi pooblastili 
nemudoma zagotovita razrešitev poslovodnih in nadzornih organov Holdinga Ljubljana, 
Javnega podjetja Energetike in banke S.I.B. Gospoda Marjana Rekarja naj se razreši 
tudi iz funkcij v osebah javnega prava in osebah, kjer ima Mestna občina Ljubljana in 
njene gospodarske javne službe prevladujoč vpliv. Z javnimi razpisi naj se zagotovi na 
izpraznjena mesta imenovanje strokovnih in zaupanja vrednih ljudi. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
Mestna uprava pripravi seznam vseh zunanjih strokovnih sodelavcev (cenilcev, 
svetovalcev in odvetnikov), ki opravljajo pogodbene posle za Mestno občino Ljubljana 
oz. za javne gospodarske družbe Mesta Ljubljana. K temu priložijo tudi dokazila , ali so 
bili navedeni pogodbeni sodelavci izbrani na podlagi Zakona o javnih naročilih. Takoj 
se prekine pogodbena razmerja z vsemi zunanjimi svetovalci, ki so sodelovali 
neposredno ali posredno pri nakupu banke SIB; proti krivcem se vloži predlog za 
odškodninsko odgovornost. 
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Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
Mestni svet zahteva od Agencije za trg vrednostnih papirjev in drugih pristojnih 
institucij, da opravijo vse potrebne postopke za razveljavitev odkupa delnic banke SIB s 
strani JP Energetike. 
 
Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 33 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
Županja mesta Ljubljane kot zastopnica Mestne občine Ljubljana vloži tožbene 
zahtevke za odškodninsko odgovornost proti članom uprave in Nadzornega sveta 
Holdinga Ljubljana ter JP Energetike za celotno škodo, ki je nastala zaradi nakupa 
banke SIB. 
 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Svetnik Franc SLAK je zahteval ponovitev glasovanja: 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 18 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
Županja mesta Ljubljane kot zastopnica Mestne občine Ljubljana naznani sum kaznivih 
dejanj tistih posameznikov, ki so bili vpleteni v poslovne goljufije prodaje in nakupa 
delnic banke SIB, ker so se prodajale v nasprotju s predpisi, s čimer je premoženje 
mesta Ljubljane utrpelo hudo gospodarsko škodo. 
 
Navzočnost je priglasilo 40 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
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9. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
Županja mesta Ljubljane naj vsaj enkrat mesečno poroča pisno o izvajanju nalog 
prejšnjih sklepov svetnikom mestnega sveta in sredstvom javnega obveščanja. 
 
Navzočnost je priglasilo 34 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 17 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
10. PREDLOG SKLEPA ŽUPANJE: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotavlja, da so ustrezni organi Holdinga 
Ljubljana, d.o.o., takoj, ko so bili seznanjeni s prvimi napovedmi o možnih negativnih 
poslovnih rezultatih S.I.B., d.d., ki se neposredno odražajo v poslovnih rezultatih 
Javnega podjetja Energetika in Holdinga Ljubljana, d.o.o., ukrepali. Med te ukrepe sodi 
tudi naročilo revizijski hiši KPMG, da pripravi revidirano poročilo o poteku nakupa 
S.I.B., d.d. in njegovi ekonomski upravičenosti.  
 
Mestni svet sprejema ugotovitev poročila z naslovom »Izvedba dogovorjenih postopkov 
v zvezi z nakupom in poslovanjem S.I.B., d.d., do 31. 12. 2002«, da: 
- družba Energetika Ljubljana, d.o.o., kot kupec večinskega paketa delnic S.I.B., d.d., ni 
izvedla vseh tistih postopkov, ki so običajni pri prevzemu večinskega paketa delnic 
oziroma jih ni izvršila pred samim pričetkom nakupa delnic (to so skrbni finančni 
pregled poslovanja, vrednotenje banke, skrbni operativni pregled poslovanja, vključitev 
finančnih svetovalcev, ki so skrbeli za pravilnost postopka in interese kupca); 
- je družba Energetika Ljubljana, d.o.o., izvedla nakup večinskega paketa delnic S.I.B., 
d.d., na način, ki ni običajen in zahteva skrbno strokovno presojo ravnanja ter posledica 
katerega je bila dosežena višja cena delnic od dosegljive na trgu. 
 
Mestni svet nadalje ugotavlja, da je začasni direktor Energetike Ljubljana, d.o.o., dne  
7. 2. 2003 predal poročilo o ekonomski upravičenosti nakupa in poteka S.I.B., d.d., 
Okrožnemu državnemu tožilstvu. 
 
Navzočnost je priglasilo 32 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 15 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Po glasovanju so Svetniška skupina SDS in samostojna svetnika Mihael JARC in Miha 
JAZBINŠEK zapustili sejno dvorano.  
 
 
11. PREDLOG SKLEPA ŽUPANJE: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ustanovi Komisijo za razjasnitev okoliščin nakupa 
S.I.B., 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 
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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. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
12. PREDLOG SKLEPA ŽUPANJE: 
 
Mestni svet pričakuje, da bodo vsi organi in institucije, ki imajo pooblastila in v skladu s 
svojimi pristojnostmi in pooblastili, obravnavali postopke v zvezi z nakupom S.I.B., d.d., 
(Okrožno državno tožilstvo, Agencija za trg vrednostnih papirjev, Računsko sodišče 
Republike Slovenije, Urad za preprečevanje korupcije), svoje delo pospešili in v 
najkrajšem možnem času ustrezno ukrepali.  
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Svetnik Janez ŽELEZNIK zahteva ponovitev ugotavljanja navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
13. PREDLOG SKLEPA ŽUPANJE: 
 
Mestni svet zadolžuje županjo Mestne občine Ljubljana, da kot predstavnica največjega 
družbenika skupščini Holdinga Ljubljana, d.o.o., predlaga spremembo družbene 
pogodbe o ustanovitvi Holdinga Ljubljana, d.o.o., ter izvedenih aktov, ki se nanašajo na 
ustanovitev odvisnih javnih podjetij, in sicer tako, da bodo akti jasno opredelili in 
razmejili pristojnosti in odgovornosti posameznih organov Holdinga in odvisnih 
podjetij. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti sta glasovala 2 svetnika. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
14. PREDLOG SKLEPA ŽUPANJE: 
 
Mestni svet se seznanja s poročilom direktorja Holdinga, d.o.o., in začasnega direktorja 
Energetike, d.o.o., o možnih rešitvah nastalega stanja v Slovenski investicijski banki, 
d.d., in posledicami za Javno podjetje Energetika, d.o.o., in Holding Ljubljana, d.o.o., 
Mestni svet pričakuje, da bo županja na skupščini Holdinga d.o.o. zagovarjala rešitev, ki 
bo v največji meri zaščitila naložbo Javnega podjetja Energetika, d.o.o., v S.I.B., d.d., in 
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kar najbolj zmanjšala škodne posledice te naložbe za Javno podjetje Energerika, d.o.o., 
in Holding Ljubljana d.o.o. Mestni svet pričakuje, da bo Javno podjetje Energetika, 
d.o.o., na skupščini S.I.B. ravnalo v skladu z napotili in stališči skupščine Holdinga 
Ljubljana, d.o.o. Mestni svet tudi pričakuje, da bo Javno podjetje Energetika, d.o.o., 
skupščino in Nadzorni svet Holdinga Ljubljana, d.o.o., sproti obveščalo o sprejetih 
ukrepih in razmerah ter da bo županja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana o tem 
obvestila Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
O predlogu sklepa svetnika Petra SUŠNIKA o imenovanju komisije in amandmaju svetnika 
Mihe JAZBNIŠKA k temu sklepu svetniki niso glasovali, ker je svet že izglasoval sklep o 
imenovanju komisije. 
 
1. AMANDMA svetnika Mihe JAZBNIŠKA k predlogu sklepa svetnika Petra 
SUŠNIKA: 
 
V zadnjem stavku se za besedami »zastopanost predstavnikov svetniških klubov« in 
pred vejico doda besedilo: »in samostojnih svetnikov«. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za amandma je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
15. PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana od županje zahteva, da v vlogi zakonitega 
zastopnika Mestne občine Ljubljana, večinskega lastnika družbe Holding Ljubljana 
d.o.o. pripravi nove akte o ustanovitvi Holdinga Ljubljana d.o.o. in vseh odvisnih družb 
ter jih posreduje mestnemu svetu v obravnavo. Z novimi predlogi aktov naj se zagotovi 
najmanj tretjinsko zastopanost predstavnikov svetniških klubov, ki ne sestavljajo 
večinske koalicije v mestnem svetu, v nadzornih organih Holdinga Ljubljana d.o.o. in 
odvisnih družb. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA svetnika Mihe JAZBNIŠKA k predlogu sklepa svetnika Petra 
SUŠNIKA: 
 
V obeh stavkih se za besedama »svetniških klubov« dodajo besede »in samostojnih 
svetnikov«. 
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Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za amandma so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
16. PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana od županje zahteva, da na skupščini Holdinga 
Ljubljana d.o.o. nemudoma predlaga in glasuje za ustrezne sklepe, na podlagi katerih 
bodo odpoklicani člani nadzornih svetov in poslovodstev Holdinga Ljubljana d.o.o. ter 
Energetike Ljubljana d.o.o. Hkrati naj se imenuje nove člane nadzornih svetov Holdinga 
Ljubljana d.o.o. in Energetike Ljubljana d.o.o. tako, da bo najmanj tretjina članov obeh 
organov imenovana na predlog opozicijskih svetniških klubov. Do sprejema novih aktov 
o ustanovitvi Holdinga Ljubljana d.o.o. in odvisnih družb naj se imenuje začasne člane 
poslovodstev družb Holding Ljubljana d.o.o. in Energetika Ljubljana d.o.o. ter na 
predlog opozicijskih svetniških klubov tudi po enega prokurista brez samostojnih 
izvršnih pooblastil v obe družbi. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
17. PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana od županje zahteva, da z ustreznim sklepom 
skupščine družbe Holding Ljubljana d.o.o. zagotovi začasno prepoved zaposlitve ali 
druge oblike pogodbenega odnosa ali sodelovanja v organih družbe Holding Ljubljana 
d.o.o. in organih odvisnih družb za osebe, ki so sodelovale pri nakupu Slovenske 
investicijske banke d.d 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Svetnica Angela MURKO PLEŠ je zahtevala ponovitev ugotavljanja navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
 
Za predlagani sklep je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
18. PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana od županje zahteva, da z ustreznim sklepom 
skupščine družbe Holding Ljubljana, d.o.o., zagotovi takojšnjo ustavitev vseh 
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postopkov, ki se nanašajo na imenovanje članov poslovodstev odvisnih družb Holdinga 
Ljubljana d.o.o. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
19. PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga Agenciji za trg vrednostnih papirjev, da 
preveri posle,  sklenjene z delnicami SIB banke v letu 2001 in 2002 zaradi ugotovitve 
morebitnega kršenja prepovedi uporabe notranjih informacij ter drugih morebitnih 
kršitev Zakona o prevzemih. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
20. PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Mestni svet MOL predlaga pristojnemu Državnemu tožilstvu, da v okviru svojih 
pristojnosti prouči dejanje nakupa SIB banke s strani Javnega podjetja Energetika 
Ljubljana, preveri vse okoliščine v zvezi s tem dejanjem, ugotovi morebitno odgovornost 
posameznikov in v skladu s tem ukrepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
21. PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga Računskemu sodišču Republike 
Slovenije, da v skladu s svojimi pristojnostmi opravi revizijo postopka nakupa SIB 
banke s strani Javnega podjetja Energetika. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Svetnik Stanko BREZOVAR je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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22. PREDLOG SKLEPA svetnika Petra SUŠNIKA: 
 
Mestni svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da ustanovi preiskovalno 
komisijo, ki naj razišče ravnanje Banke Slovenije v zvezi z izdajo dovoljenja za 
pridobitev kvalificiranega deleža preko meje 50% v kapitalu Slovenske investicijske 
banke d.d. družbi Energetika Ljubljana d.o.o. Pri preiskavi naj posebej ugotovi ali in v 
kakšnem obsegu je bilo pri odločitvi Banke Slovenije upoštevano načelo zakonitosti, 
varstva pravic strank, varstvo javnih koristi in načelo nadzora nad banko, glede na to, 
da Energetika Ljubljana d.o.o. ni usposobljena za obvladovanje tveganj in opravljanje 
nadzora nad banko. Hkrati naj tudi preveri ravnanje Banke Slovenije pri opravljanju 
nadzora nad poslovanjem Slovenske investicijske banke d.d. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
23. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SLS: 
 
Mestni svet nalaga Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, da pridobi in Mestnemu 
svetu posreduje analizo bančnega poslovanja, iz katerega bo razvidno, kaj je vzrok 
potrebam za dokapitalizacijo (kateri so dolžniki in kateri neplačniki) in za to, da se je 
bilančna vsota v prvi polovici leta 2002 zmanjšala za 5 milijard tolarjev. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
24. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SLS: 
 
Mestni svet nalaga Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, da pridobi in Mestnemu 
svetu posreduje izpis ali povzetek delniške knjige, iz katerega bo razvidno, kdo je od  
1. 1. 2001 delnice prodajal, kdo kupoval, ter količina in cena transakcije. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 25 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
25. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SLS: 
 
Mestni svet nalaga Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, da pridobi in Mestnemu 
svetu posreduje informacijo o delitvi čistega dobička v letih 2001 in 2002 v SIB banki 
(kriteriji, prejemniki z imeni in zneski). 
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Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
26. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SLS: 
 
Mestni svet nalaga Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, da pridobi in Mestnemu 
svetu posreduje oceno sedanje vrednosti (in s tem oceno vrednosti deleža Mestne občine 
Ljubljana) SIB banke izdelano s strani neodvisnega strokovnjaka. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
27. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SLS: 
 
Mestni svet zadolžuje Mestno upravo in županjo MOL, da s problematiko seznani 
Državni zbor RS in posreduje vso razpoložljivo gradivo. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep sta glasovala 2 svetnika. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
28. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba SLS: 
 
Mestni svet MOL predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da ustrezna 
parlamentarna komisija prouči vzroke za nastalo situacijo v zvezi s SIB banko in 
ugotovi odgovornost posameznikov in nosilcev javnih funkcij v Ministrstvu za finance in 
Banki Slovenije. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
29. PREDLOG SKLEPA svetnika dr. Draga ČEPARJA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana razpiše občinski svetovalni referendum o 
dokapitalizaciji SIB banke. Referendumsko vprašanje se glasi: 
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»Ali naj Mestna občina Ljubljana dokapitalizira SIB banko z 2.0 milijardami tolarjev, 
ali naj ta denar nameni za darila novorojencem (zadoščal bi za 70.000 SIT na 
novorojenca za dobo desetih let)?«. 
 
Navzočnost je priglasilo 26 svetnikov. 
Za predlagani sklep so glasovali 3 svetniki. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
30. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJEV: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog ugotovitvenega sklepa o finančnih 
vidikih nakupa večinskega deleža SIB banke, d.d., v letu 2001 in njene dokapitalizacije v 
letu 2002. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
31. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJEV: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog ugotovitvenega sklepa o pravnih 
vidikih nakupa večinskega deleža SIB banke, d.d., v letu 2001 in njene dokapitalizacije v 
letu 2002. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Svetnik Stanko BREZOVAR je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
 
Za predlagani sklep ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
32. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJEV: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog ugotovitvenega sklepa o finančnih 
vidikih dokapitalizacije SIB banke, d.d. v letu 2003. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
33. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJEV: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog ugotovitvenega sklepa o pravnih 
vidikih dokapitalizacije SIB banke, d.d. v letu 2003. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
34. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJEV: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog ugotovitvenega Sklepa o 
pristojnosti, vlogi in odgovornosti organov SIB banke, d.d., nosilcev pooblastil in 
posameznih mestnih funkcionarjev v Nadzornem svetu banke. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
35. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJEV: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog ugotovitvenega Sklepa o 
pristojnosti, vlogi in odgovornosti organov Javnega podjetja Energetika Ljubljana, 
d.o.o., nosilcev pooblastil in posameznih mestnih funkcionarjev v Nadzornem svetu 
javnega podjetja. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
36. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJEV: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog ugotovitvenega Sklepa o 
pristojnosti, vlogi in odgovornosti organov Holdinga Ljubljana, d.o.o., nosilcev 
pooblastil in posameznih mestnih funkcionarjev v Nadzornem svetu Holdinga. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
1. AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA k  predlogu sklepa predlagateljev: 
 
V tretji alineji se za besedami »z oblastnim vplivanjem« in pred besedami »na delovanje 
udeležencev« vstavi tekst, ki se glasi: 
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»ali s pooblaščanjem (kar velja tudi za vodjo ali člane njenega kabineta) posameznih 
udeležencev nakupa SIB banke izven svojih pooblastil«. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za amandma ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
37. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJEV: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog ugotovitvenega Sklepa o 
pristojnosti, vlogi in odgovornosti organov MOL, nosilcev pooblastil in posameznih 
mestnih funkcionarjev v organih Mestne občine Ljubljana. 
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
Za predlagani sklep ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
38. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJEV: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pobudi organom SIB 
banke, d.d. za nadaljnje ukrepe in ravnanja v zvezi s SIB banko, d.d. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
39. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJEV: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pobudi organom 
Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., za nadaljnje ukrepe in ravnanja v zvezi s 
SIB banko, d.d. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
40. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJEV: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pobudi organom 
Holdinga Ljubljana, d.o.o., za nadaljnje ukrepe in ravnanja v zvezi s SIB banko, d.d.  
 
Navzočnost je priglasilo 23 svetnikov. 
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Za predlagani sklep ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
2. AMANDMA SVETNIKA Mihe JAZBINŠKA k predlogu sklepa predlagateljev: 
 
Doda se nova alineja, ki glasi: 
»- Računskemu sodišču, da skladno s 25. členom Zakona o računskem sodišču 
(določanje revizij) obravnava predlog Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in določi 
revizijo JP Energetike Ljubljana, d.o.o., in Holdinga Ljubljana, d.o.o.«. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za amandma je glasoval 1 svetnik. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
41. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJEV: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o pobudi organom Mestne 
občine Ljubljana za nadaljnje ukrepe in ravnanja v zvezi s SIB banko, d.d. 
 
Navzočnost je priglasilo 24 svetnikov. 
Za predlagani sklep ni glasoval nihče. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
S tem je bil dnevni red 6. izredne seje izčrpan. Županja je sejo končala ob 02.10 uri zjutraj. 
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