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MESTNA OBČINA LJUBLJANA  

MESTNI SVET 

 

                                                                               

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 
 306 10-10 ,   306-12-14 

 
 
Številka: 032-17/2005-14 
Datum:   21. 3. 2005 
 
 
MAGNETOGRAMSKI ZAPIS drugega zasedanja 18. SEJE MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA,  
ki je potekala v ponedeljek, 21. marca 2005, s pričetkom po končani 33. Izredni seji MS 
MOL, v Veliki sejni dvorani, Mestne hiše, Mestni trg 1, v Ljubljani.  
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
… in tudi 33. Izredno sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana.  
In predlagam, da delo nadaljujemo z nadaljevanjem 18. seje mestnega sveta.  
 
Mestni svet je, kot vidimo sklepčen. Svojo odsotnost za to sejo pa so opravičili isti svetniki in 
svetnice, kot prej. To  so – gospa dr. Bojana Beović, gospa Viktorija Potočnik, gospa Cvetka 
Selšek, gospa Majda Širca.  Gospa Majda Vesel Valentinčič je med nami. Gospa Barbara 
Miklavčič. In svetnik, gospod Boštjan Cizelj. 
 
Sejo nadaljujemo z glasovanjem o  
PREDLOGU SKLEPA, k 3. točki sprejetega dnevnega reda 18. seje Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana, z dne 28. februarja 2005. Z naslovom – Obravnava gradiva za 
svet ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o.. 
 
 
Za obrazložitev glasu pred glasovanjem, so se prijavili svetnik gospod Miha Jazbinšek, 
gospod Dominik Sava Černjak. In gospod Zvone Penko. Najprej ima besedo gospod 
Jazbinšek. Minuta. 
 
 
G. MIHA JAZBINŠEK 
Spet ena podražitev. Same podražitve. Ena na drugo. Na račun, seveda, meščanov. Ne morem 
seveda glasovati za zadeve, nad katerimi tudi sicer nimamo vpliva iz naslova racionalizacije, 
ker je seveda to podjetje odtujeno mestnemu svetu. Itak sem diskutiral v to smer, da je 
proračun tisti, ki bo eventualno ob posebnih pogojih lahko prestrukturiral – prestrukturiral 
zadeve. Torej, proti podražitvi, še posebej, če gre za eno – za drugo. Med drugim, seveda, gre 
tudi za podražitev tudi socialno ogroženih mladih in podobno. Hvala lepa. 
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GA. DANICA SIMŠIČ 
Hvala lepa. Naslednja obrazložitev glasu. Gospod Dominik Sava Černjak. 
 
 
G. SAVA DOMINIK ČERNJAK 
Hvala lepa, spoštovana gospa županja. Ne sprejemam politike, da krpamo luknjo, ki nosi 
seboj greh iz preteklosti. Na ta račun, da ravno obremenjujemo tiste, ki pravzaprav so socialno 
najbolj ogroženi. In, ki po navadi uporabljajo javni transport. Tudi generalno ne podpiram  
politike, da vse skupaj, kot je, krpamo samo s podražitvami. Ampak, namesto, da bi iskali 
notranje rezerve in racionalizacijo. Hvala. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Naslednja obrazložitev glasu, gospod Zvone Penko. 
 
 
G. ZVONE PENKO 
Predlagana podražitev je pljunek v morje za LPP. In ne predstavlja nobene rešitve pravega 
problema. Mislim, da je potrebno iskati notranje rezerve, kot je kolega Černjak to omenil. In 
poglobiti študijo, od kod bi se ta denar lahko prispeval. Glasoval bom proti. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Še ena obrazložitev glasu. Gospod Sušnik. 
 
 
G. PETER SUŠNIK 
Hvala lepa. Glasoval bom proti podražitvi. Zdi se mi, da ni novih elementov, ki bi me odvrnili 
od tega, da pravzaprav mesto tudi na področju javnega potniškega prometa goji politiko 
odlaganja problema v bodočnost. Zdi se mi, da predlagana podražitev ne bo rešila ne LPP, 
kvečjemu razburila bo kakšnega meščana, ki si bo privoščil kupiti žeton. Z novitetami, ki jih 
javno podjetje LPP uvaja, kaže, da pravzaprav nek standard določa sam. Tako s poslovanjem 
s podjetjem Ultro. Kakor tudi z novo storitvijo SMS sporočil, za katere trdim, da so 
neracionalni, da ne dosegajo predvidenih učinkov. Tako ne finančnih, kakor tudi ne siceršnjih. 
Zdi se mi, da je potrebna krepka razprava o prihodnosti LPP-ja. In se mi zdi, da predvsem 
mestni potniški promet bo zgolj in samo še v napoto temu mestu, če se bomo politike lotili 
tako, kot se je lotevamo zdaj…. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Prosim, če zaključite misel. 
 
 
G. PETER SUŠNIK 
… to je z nekaj procentnimi podražitvami letno. In seveda odlaganjem problema. Zato bom 
glasoval proti. Hvala. 
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GA. DANICA SIMŠIČ 
Hvala lepa. Prehajamo k odločanju. 
 
Najprej ugotavljamo navzočnost. 
Glasovali pa bomo o 
PREDLOGU SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana, pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da 
na Svetu ustanoviteljev javnih podjetij, povezanih v Holding Ljubljana, d.o.o., glasuje za 
sprejem predloga povišanja cen prevozov potnikov v mestnem potniškem prometu.  
 
 
Ugotavljanje navzočnosti zaključujem. 
21 navzočih svetnic in svetnikov. 
 
Prosim, če je še kakšna kolegica ali kolega, da se nam pridruži. Sicer pa predlagam, da 
ugotavljamo navzočnost z osebnim izjavljanjem. V skladu z drugim odstavkom 61. člena. 
Prosim službe, da mi preskrbijo listo.  
 
……… 
 
 
Hvala lepa. Gospa Beović se je opravičila. Gospod Peter Jožef Božič, navzoč. Gospod 
Boštjan Cizelj, je opravičen. Gospod Anton Colarič, navzoč. Dr. Drago Čepar, ga ni. 
Gospodična Maja Čepič, navzoča, gospod Dominik Sava Černjak, je odšel iz dvorane. 
Gospod Damijan Dolinar je v dvorani. Ne odgovarja. Gospa Stanislava Marija Ferenčak 
Marin, navzoča. Doc. dr. Gregor Gomišček, je tudi zapustil prej že dvorano. Gospod Gregor 
Istenič, prisoten. Gospod Roman Jakič, prisoten. Gospod Mihael Jarc, je odšel. Gospod Miha 
Jazbinšek, je odšel ravno takrat, kot gospod Jarc. Gospod Janez Jemec, je v dvorani in odhaja. 
Gospod Miha Koprivšek, prisoten. Gospod Dimitrij Kovačič, sedi v dvorani in lista gradivo. 
Gospod Samo Kuščer, tudi zamišljen sedi v dvorani. Gospa Marinka Levičar, je ni v dvorani. 
Gospod Boris Makoter, navzoč. Gospa Barbara Miklavčič se je opravičila. Gospod Jani 
Möderndorfer, navzoč. Gospa Angela Murko Pleš, navzoča. Mag. Igor Omerza, navzoč. 
Gospod Branko Omerzu, ga ni v dvorani. Gospod Miloš Pavlica, navzoč. Prof. dr. Stanislav 
Radovan Pejovnik, navzoč. Gospod Zvone Penko, ga ni. Je odšel. Gospa Dunja Piškur 
Kosmač, navzoča. Gospa Viktorija Potočnik se je opravičila, enako, kot gospa Cevtka Selšek. 
Gospod Franc Slak, navzoč. A – ha, gospod, se opravičujem, gospod Franc Slak sporoča, da 
je v dvorani in da je odhajanju. Gospod Slavko Slak,  
 
 
G. SLAVKO SLAK 
Navzoč. 
 
 
GA. DANICA SIMŠIČ 
Navzoč. Gospod mag. Janez Sodržnik, ga ni v dvorani. Gospa Eva Strmljan Kreslin, navzoča. 
Gospod Peter Sušnik, strmi v ekran računalnika v dvorani. Gospa Majda Širca se je 
opravičila. Gospa Marija Šterbenc, je ni v dvorani. Prof. dr. Darko Štrajn, navzoč. Prof. dr. 
Metka Tekavčič, navzoča. Gospa Marjeta Vesel Valentinčič, navzoča. Gospod Janez Vrbošek, 
ga ni. Dr. Jože Zagožen, ga ni. Gospod Janez Žagar, navzoč. Gospod Janez Železnik, navzoč.  
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Prosim, če mi lahko strokovni sodelavec pove, koliko, od sicer fizično navzočih svetnikov je 
potrdilo svojo navzočnost tudi z izjavo?  
 
 
… iz dvorane  - nerazumljivo… 
 
 
Strokovna služba mi pravi, da je svojo navzočnost z osebnim izjavljanjem prijavilo 22 svetnic 
in svetnikov. Torej, ne moremo odločati. Sejo prekinjam. O nadaljevanju boste obveščeni. 
 
 
 
 
 
 
Zapisala: 
Elizabeta Vadnal Gorjup 
Ljubljana, 25.03.05 
 


