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Z A P I S N I K 
 
10. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, ki jo je županja sklicala na 
zahtevo 13 svetnic in svetnikov in je bila 
 
• v četrtek 17. aprila 2003 ob 15.30 uri v Veliki sejni dvorani Mestne občine 

Ljubljana, Magistrat, Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana je skoraj v celoti vodila županja Mestne 
občine Ljubljana Danica SIMŠIČ, del seje je po pooblastilu županje vodil podžupan 
Stanko BREZOVAR. 
 
Na seji so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v nadaljevanju svetniki): 
 
dr. Bojana BEOVIĆ, 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, Mihael JARC, Miha JAZBINŠEK, Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, 
Samo KUŠČER, 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. 
 
Seje se nista udeležila: Roman JAKIČ-opr. in Marinka LEVIČAR. 
 
 
Na sejo so bili vabljeni tudi: 
1. Nadzorni odbor MOL, 
2. Nadzorni svet Holdinga Ljubljana, d.o.o., 
3. Nadzorni svet JP Energetika Ljubljana, d.o.o., 
4. Nadzorni svet SIB banke, d.d., 
5. Uprava SIB banke, d.d., 
6. Peter CERAR, nekdanji v.d. generalnega direktorja Holdinga Ljubljana, d.o.o.,  
7. Dr. Marjan REKAR, nekdanji generalni direktor Holdinga Ljubljana, 
8. Zdenka GROZDE, začasna direktorica Holdinga Ljubljana,  
9. Hrvoje DRAŠKOVIČ, direktor JP Energetika Ljubljana, d.o.o., 
10. Igor Jurij POGAČAR, nekdanji prokurist JP Energetika Ljubljana, d.o.o., 
11. mag. Janez GROŠELJ, nekdanji glavni direktor JP Energetika Ljubljana, d.o.o., 
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12. Miro SENICA, odvetnik, 
13. mag. Mitja GASPARI, guverner Banke Slovenije, 
14. Vlado KLEMENČIČ, nekdanji predsednik uprave SIB banke, d.d., 
15. Nada KLEMENČIČ, nekdanja predsednica uprave Zavarovalnice Triglav, d.d., 
16. Revizijska hiša KPMG, 
17. Revizijska hiša ITEO Abeceda in 
18. Marjan POGAČNIK, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti podjetij – PIC INGENEERING. 
 
Od vabljenih so svojo odsotnost opravičili: mag. Mitja GASPARI, guverner Banke Slovenije, 
Marjan MAHNIČ, direktor Revizijske hiše KPMG, Franc KOLENC, direktor Revizijske hiše 
ITEO Abeceda, Peter CERAR, nekdanji v.d. generalnega direktorja Holdinga Ljubljana, 
d.o.o., Uprava in naslednje članice in člani Nadzornega sveta SIB banke d.d.: Ivan 
VITEŽNIK, Aleksander MERVAR, Tomaž KUNTARIČ, Mira FILIPIČ, Nina PLAVŠAK, 
Janez OVEN in Sandi ČEŠKO ter Marjan POGAČNIK, pooblaščeni ocenjevalec vrednosti 
podjetij – PIC INGENEERING. 
 
10. izredna seja Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana se je pričela ob 15.40 uri ob 
navzočnosti 28 svetnikov. 
 
Za 10. izredno sejo je določen naslednji  
 
DNEVNI RED: 
 
1. Vložitev odškodninskih tožb za povrnitev škode, nastale zaradi nakupa Slovenske 

investicijske banke, d. d. 
 
O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ni razpravljal in ne glasoval. 
 
 
 

AD 1 
VLOŽITEV ODŠKODNINSKIH TOŽB ZA POVRNITEV ŠKODE, NASTALE 

ZARADI NAKUPA SLOVENSKE INVESTICIJSKE BANKE, D. D. 
 
Gradivo za to točko so svetnik prejeli skupaj s sklicem, pred sejo pa še dopolnitev poročila o 
izvedbi dogovorjenih postopkov v zvezi z nakupom in poslovanjem SIB banke d.d do 31. 12. 
2002 Revizijske hiše KPMG Slovenija d.o.o, pravna mnenja Odvetniške družbe Zdolšek in 
odvetnika Marka Ravnika ter poročilo Odbora za splošno pravne zadeve. Pomožno gradivo je 
predstavljalo tudi gradivo za sklic 6. izredne seje. 
 
Med sejo so predloge sklepov vložili svetniški klubi Socialdemokratske stranke Slovenije, 
Nove Slovenije, Liberalne demokracije Slovenije in Združene liste socialnih demokratov in 
svetnika Miha JAZBINŠEK ter Janez ŽAGAR.  
 
 
Uvodno obrazložitev sta podala predstavnika skupine svetnikov, ki so podali zahtevo za sklic 
seje, svetnika Dimitrij KOVAČIČ in Peter SUŠNIK, ki je podal tudi predlog za izločitev iz 
odločanja svetnic Viktorije POTOČNIK in dr. Metke TEKAVČIČ. 
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Poročilo pristojnega Odbora za splošno pravne zadeve je podala ga. Marjeto VESEL 
VALENTINČIČ, predsednica odbora. 
 
V prvem delu razprave so razpravljali svetnice in svetniki: Miha JAZBINŠEK, Angela 
MURKO PLEŠ, mag. Janez DROBNIČ, Dominik S. ČERNJAK, Mihael JARC, dr. Milan 
ZVER, Branko OMERZU, Peter SUŠNIK, Stanko BREZOVAR in dr. Gregor GOMIŠČEK 
 
Določena pojasnila na prvi del razprave je podala tudi županja. 
 
Županja je ob 18.30 uri odredila odmor. Nadaljevanje seje je bilo ob 19.10 uri. 
 
Po odmoru so z razpravo nadaljevali svetnice in svetniki: dr. Gregor GOMIŠČEK, dr. Jože 
ZAGOŽEN, Miloš PAVLICA, Miha JAZBINŠEK, Peter SUŠNIK, Janez VRBOŠEK, Janko 
MÖDERNDORFER, Dimitrij KOVAČIČ, Andrej BRUČAN, Zvone PENKO, Boris 
MAKOTER, Janez ŽAGAR in Janez SODRŽNIK.  
 
Del razprave je po pooblastilu županje vodil podžupan Stanko BREZOVAR. 
 
Županja je glede na poslovniško določilo, da seja traja praviloma do 21.00 ure dala na 
glasovanje POSTPKOVNI PREDLOG: 
 
Seja se nadaljuje do zaključka. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 26 svetnikov. Proti je glasovalo 5 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
Z razpravo so nadaljevali: dr. Metka TEKAVČIČ, ki se je tudi opredelila do vloženega 
predloga za izločitev iz odločanja o predlogu sklepa predlagateljev, Andrej BRUČAN, Mihael 
JARC, Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK, dr. Gregor GOMIŠČEK, Janko 
MÖDERNDORFER in dr. Jože ZAGOŽEN 
 
Županja je odgovorila na določena vprašanja iz razprave. 
 
Svetnici Viktorija POTOČNIK in dr. Metki TEKAVČIČ sta se strinjali z vloženima 
predlogoma za izločitev iz odločanja o predlogu sklepa predlagateljev, zato svetniki o 
izločitvi niso glasovali. 
 
 
Po končani razpravi je dala županja na glasovanje PREDLOGE SKLEPOV:  
 
 
1. PREDLOG SKLEPA PREDLAGATELJEV:  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zadolžuje županjo, da v okviru svojih pristojnosti 
v najkrajšem možnem času stori vse, kar je potrebno za vložitev tožb pred pristojnim 
sodiščem za povrnitev škode družbama JP Energetika Ljubljana, d.o.o., in Holding 
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Ljubljana, d.o.o., ter Mestni občini Ljubljana, nastale zaradi nakupa delnic Slovenske 
investicijske banke. Tožbe se vložijo zoper naslednje odgovorne osebe: 

1. člane poslovodstva, prokurista in osebo, odgovorno za finance in računovodstvo 
v družbi JP Energetika Ljubljana, d.o.o., v času izvedbe nakupa delnic 
Slovenske investicijske banke, d.o.o., 

2. člane Nadzornega sveta JP Energetika Ljubljana, d.o.o., člane Nadzornega sveta 
Holdinga Ljubljana, d.o.o., in člane poslovodstva Holdinga Ljubljana, d.o.o., v 
času od nakupa Slovenske investicijske banke, d.d., do danes, 

3. Viktorijo Potočnik, županjo Mestne občine Ljubljana in Sama Lozeja, vodjo 
kabineta županje Mestne občine Ljubljana v času nakupa Slovenske investicijske 
banke, d.d. 

 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 

 
 

2. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Socialdemokratske stranke Slovenije: 
 
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 od njega odvisnih 
družb, ter jih posreduje mestnemu svetu v obravnavo. Z novimi akti je potrebno 
zagotoviti, da bodo člani, ki jih v nadzorne organe navedenih družb predlaga Mestna 
občina Ljubljana, imenovani na predlog svetniških klubov v Mestnem svetu Mestne 
občine Ljubljana, sorazmerno s številom njihovih članov v mestnem svetu. 
 
 
Navzočnost je priglasilo 36 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 15 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
3. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Socialdemokratske stranke Slovenije: 
 
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 Holdinga Ljubljana, d.o.o, ter Energetike 
Ljubljana, d.o.o. Hkrati naj se imenuje nadomestne člane nadzornih svetov Holdinga 
Ljubljana, d.o.o., in Energetike Ljubljana, d.o.o., tako da bodo člani, ki jih v nadzorne 
svete predlaga Mestne občina Ljubljana, imenovani na predlog svetniških klubov v 
Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana, sorazmerno s številom njihovih članov v 
mestnem svetu. 
 
Navzočnost je priglasilo 38 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
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4. PREDLOG SKLEPA svetnika g. Mihe JAZBINŠKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje pobudo direktorju Javnega podjetja 
Energetika Ljubljana, d.o.o., da proti Odločbi Banke Slovenije št. 3/8 z dne 28. 11. 2001 
(o izdaji dovoljenja Javnemu podjetju Energetika Ljubljana, d.o.o., za pridobitev 
kvalificiranega deleža, ki dosega ali presega mejo 50 % deleža glasovalnih pravic ali 
deleža v kapitalu Slovenske investicijske banke, d.d.,) – s ciljem vzpostavitve prvotnega 
stanja pred datumom odločbe – ukrepa z uporabo najprimernejšega izrednega 
pravnega sredstva po Zakonu o upravnem postopku, bodisi kot stranka bodisi s pobudo 
za ukrepanje po uradni dolžnosti (obnova postopka, odprava in razveljavitev odločbe po 
nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev, ničnost odločbe), ker so podani elementi za 
sum, da je Banka Slovenije v upravnem postopku zanemarila načelo zakonitosti, varstvo 
pravic  strank, varstvo javnih koristi in dolžnost v postopku ugotoviti resnično dejansko 
stanje  in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno 
odločbo. Banka Slovenije je zelo verjetno kršila načelo materialne resnice: 

- tako glede ugotavljanja poslovne kondicije SIB, za katero je vedela, da ni samo 
slaba temveč tudi potencialno tako slaba, da je noben lastnik ne more sanirati 
brez večjih posledic zanj; 

- kot glede sposobnosti Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o., za 
obvladovanje tveganj brez ogrožanja poslovanja banke. 

 
Navzočnost je priglasilo 33 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA svetnika g. Mihe JAZBINŠKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje pobudo direktorju Javnega podjetja 
Energetika Ljubljana, d.o.o, da – s ciljem povračila preplačane kupnine delnic in 
preplačanih posredniških poslov in provizij ob nakupu večinskega deleža SIB, d.d., - v 
interesu podjetja, ki ga vodi, in njegovega neposrednega lastnika Holdinga Ljubljana ter 
posrednih lastnikov, občin ljubljanskega območja, sproži odškodninsko tožbo oziroma 
tožbo za povračilo (tudi kot potrebno osnovo za eventualno poravnavo in/ali arbitražo) 
solidarno ali subsidiarno proti: 

- SIB in lastnikom-prodajalcem delnic, ki so prodajali delnice po neverodostojni 
ceni; 

- Banki Slovenije, ki je nakup odobrila na protipravni način; 
- in na strani kupca proti organom Javnega podjetja Energetika, ki so nakup 

odobrili, potrdili ali opravili in s tem oškodovali podjetje (vključno proti 
organom Holdinga Ljubljana, d.o.o., ki so nakup odobrili ali potrdili na škodljiv 
način, ali pa svoje dolžnosti niso opravili); 

- Republiki Sloveniji, ki je v zadevi nakupa bila največji začetni lastnik in 
prodajalec delnic, ki je poznala kondicijo banke v svoji solastnini, in ki je po več 
zakonih obenem sama oziroma po ustreznih resorjih zadolžena za nadzor nad 
sistemom gospodarskih javnih služb in sistemom javnih financ lokalnega značaja. 
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Navzočnost je priglasilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
6. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ugotavlja legitimnost dejanja in izreka podporo 
vsem svetniških klubom oziroma samostojnim svetnikom, ki nameravajo vložiti 
relevantne kazenske ovadbe po vseh vidikih zadeve SIB, za katere menijo, da lahko 
zapadejo kazenskemu pregonu. 
 
Navzočih je bilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
7. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana daje pobudo županji Mestne občine Ljubljana, 
da pripravi za odločanje na Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana predpis iz 
predzadnje alineje 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana o načinu upravljanja in 
gospodarjenja s premoženjem Mestne občine Ljubljana, urgento pa tisi del, ki govori 
o upravljanju s prostimi denarnimi sredstvi v javnem sektorju Mestne občine 
Ljubljana (javni zavodi, javna podjetja in druge pravne osebe, v katerih ima Mestna 
občina Ljubljana odločujoč vpliv na upravljanje), in sicer na analogen način, kot po 
69. členu Zakona o javnih financah velja za Mestno občino Ljubljana samo: »Prosta 
denarna sredstva se lahko nalagajo v Banko Slovenije, banke in državne vrednostne 
papirje ob upoštevanju načela varnosti, likvidnosti in donosnosti naložbe. O obliki 
naložbe odloča župan skladno s predpisom ministra, pristojnega za finance.« 
 
Navzočih je bilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
Županja naj skladno s svojimi pooblastili nemudoma pripravi predloge za razrešitev 
in imenovanje poslovodnih in nadzornih organov Holdinga Ljubljana, Javnega 
podjetja Energetika in banke SIB. Z javnimi razpisi naj se zagotovi na izpraznjena 
mesta imenovanje strokovnih in zaupanja vrednih ljudi.  
 
Navzočih je bilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 20 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
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9. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
Mestna uprava naj pripravi seznam vseh zunanjih sodelavcev (cenilcev, svetovalcev 
in odvetnikov), ki opravljajo pogodbene posle za Mestno občino Ljubljana oziroma za 
javne gospodarske družbe Mestne občine Ljubljana. K temu naj 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 SIB; proti krivcem se vloži predlog za 
odškodninsko odgovornost.  
 
Navzočih je bilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
10. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
Županja Mestne občine Ljubljana naj vsaj enkrat mesečno poroča pisno o izvajanju 
prejšnjih sklepov svetnikom Mestnega sveta in sredstvom javnega obveščanja. 
 
Navzočih je bilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 

 
11. PREDLOG SKLEPA Svetniškega kluba Nova Slovenija: 
 
Mestni svet zahteva, da županja pripravi odškodninsko tožbo proti Banki Slovenije, 
ker pri nadzoru poslovanja SIB banke, d.d., in prodaji deleža ni ravnala v skladu z 
Zakonom o Banki Slovenije in Zakonom o bančništvu. 
 
Navzočih je bilo 37 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 14 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
12. PREDLOG SKLEPA svetnika g. Janeza ŽAGARJA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana ustanovi strokovno komisijo, ki bo spremljala 
aktivnosti v zvezi s problematiko SIB banke in o tem poročala Mestnemu svetu. 
Komisija ima 7 članov, ki jih predlagajo svetniški klubi in samostojni svetniki Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana. Sredstva za delovanje zagotovi Mestna uprava Mestne 
občine Ljubljana. 
 
Navzočih je bilo 37 svetnikov. 
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Za predlagani sklep je glasovalo 6 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Na željo svetnika Petra SUŠNIKA je županja odredila pet minutni odmor ob 22.15 uri za 
posvet svetniškega kluba SDS. Po odmoru je svetnik Peter SUŠNIK pojasnil, da se niso 
opredelili do predloga sklepa svetniških klubov LDS in ZLSD.  
 
 
13. PREDLOG SKLEPA svetniških klubov Liberalne demokracije Slovenije in 

Združene liste socialnih demokratov: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zadolžuje županjo, da v okviru svojih pristojnosti 
v najkrajšem možnem času, ko bodo podani vsi elementi za uveljavljanje odškodninske 
odgovornosti, stori vse, kar je potrebno za vložitev tožb pred pristojnim sodiščem za 
povrnitev škode družbama Javnemu podjetju Energetika Ljubljana d.o.o. in Holdingu 
Ljubljana d.o.o ter Mestni občini Ljubljana, nastale zaradi nakupa delnic Slovenske 
investicijske banke d.d. 
 
Navzočnost je priglasilo 30 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti je glasoval 1 svetnik. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
S tem je bil izčrpan dnevni red 10. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
zato je županja ob 22.20 uri sejo končala.  
 
 
 
 VODJA SLUŽBE  ŽUPANJA 
 po pooblastilu  
 Matjaž BREGAR  Danica SIMŠIČ  
 
 
 
 
 


