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

Številka: 0600-16/2004-12 
Datum:   30. 7. 2004 

 
 
 

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

• v ponedeljek 12. julija 2004 - I. zasedanje, 
• v torek 13.  julija 2004 – II. zasedanje. 

 
Zasedanji sta potekali v Veliki sejni dvorani Mestne občine Ljubljana, Magistrat, 
Mestni trg 1, Ljubljana. 
 
Sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana sta vodila županja Mestne občine Ljubljana 
Danica SIMŠIČ in podžupan Slavko SLAK. 
 
Na zasedanju dne 12. 7. 2004 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Anton COLARIČ, dr. Drago ČEPAR, Maja ČEPIČ, Dominik Sava 
ČERNJAK, mag. Janez DROBNIČ, Stanislava Marija FERENČAK MARIN, dr. Gregor 
GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Roman JAKIČ, Miha JAZBINŠEK, 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 PENKO, Dunja PIŠKUR-
KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Janez SODRŽNIK, Eva 
STRMLJAN KRESLIN, Peter SUŠNIK, Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, prof. 
dr. Metka TEKAVČIČ, Marjeta VESEL-VALENTINČIČ, Janez VRBOŠEK, dr. Jože 
ZAGOŽEN, dr. Milan ZVER, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili: dr. Bojana BEOVIĆ, Andrej BRUČAN, Mihael JARC – opr., 
Marinka LEVIČAR – opr., Cvetka SELŠEK – opr. in Majda ŠIRCA. 
 
 
Na II. zasedanju dne 13. 7. 2004 so bili navzoči člani in članice Mestnega sveta (v 
nadaljevanju svetniki): 
 
Peter Jožef BOŽIČ, Anton COLARIČ, Maja ČEPIČ, Dominik Sava ČERNJAK, Stanislava 
Marija FERENČAK MARIN, dr. Gregor GOMIŠČEK, Gregor ISTENIČ, Miha JAZBINŠEK, 
Miha KOPRIVŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Boris MAKOTER, Barbara MIKLAVČIČ, Janko 
MÖDERNDORFER,   Angela  MURKO  PLEŠ,   mag. Igor  OMERZA,   Branko  OMERZU,  
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Miloš PAVLICA, prof. dr. Stanislav PEJOVNIK, Zvone PENKO, Dunja PIŠKUR-
KOSMAČ, Viktorija POTOČNIK, Franc SLAK, Slavko SLAK, Eva STRMLJAN KRESLIN, 
Marija ŠTERBENC, prof. dr. Darko ŠTRAJN, Janez VRBOŠEK, dr. Jože ZAGOŽEN, dr. 
Milan ZVER, Janez ŽAGAR in Janez ŽELEZNIK. 
 
Seje se niso udeležili: dr. Bojana BEOVIĆ, Andrej BRUČAN, dr. Drago ČEPAR, mag. 
Janez DROBNIČ, Roman JAKIČ – opr.,  Mihael JARC – opr., Samo KUŠČER,  Marinka 
LEVIČAR – opr., Cvetka SELŠEK – opr., Janez SODRŽNIK, Peter SUŠNIK, Majda ŠIRCA 
– opr.,  prof. dr. Metka TEKAVČIČ – opr. in Marjeta VESEL-VALENTINČIČ – opr. 
 
 
Prvo zasedanje se je pričelo ob 15.56 uri ob navzočnosti 25 svetnikov. 
 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je bil sklepčen in je pričel z delom. 
 
Županja je svetnike obvestila, da so k 1. točki dnevnega reda z naslovom »Program 
razpolaganja s kapitalsko naložbo JP Energetika Ljubljana, d.o.o., v družbi Geoplin, 
d.o.o.« bili vabljeni: 
 

- mag. Janez KOPAČ, Minister za okolje, prostor in energijo, ki pa se seje zaradi nujne 
zadržanosti ni udeležil,  

- mag. Djordje ŽEBELJAN, državni sekretar na Ministrstvu za okolje, prostor in 
energijo, pristojen za energijo, 

- Jasna KALŠEK, državna podsekretarka na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo, 
- Mojca LUKANČIČ, zunanja strokovna sodelavka Ministrstva za okolje, prostor in 

energijo, 
- Jadranko MEDAK, predsednik Nadzornega sveta TE-TOL, d.o.o., 
- dr. Nevenka HROVATIN, predsednica Nadzornega sveta JP Energetika Ljubljana, 

d.o.o, 
- Aleksander MERVAR, direktor TE-TOL, d.o.o., ki pa ga je zaradi zadržanosti 

nadomeščal namestnik direktorja TE-TOL, d.o.o Janez LIPEC. 
 
Za 28. izredno sejo je bil določen naslednji DNEVNI RED: 
 
1. Program razpolaganja s kapitalsko naložbo JP Energetika Ljubljana, d.o.o., v 

družbi Geoplin, d.o.o. 
 

2. Predlog Sklepa o prenosu ustanoviteljskih pravic do Cankarjevega doma 
 

3. Predlog Dopolnitev programa prodaje finančnega in stvarnega premoženja Mestne 
občine Ljubljana za leto 2004 

 
 

O dnevnem redu izredne seje mestni svet skladno s 57. členom Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana ni razpravljal in ni glasoval. 
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AD 1. 

PROGRAM RAZPOLAGANJA S KAPITALSKO NALOŽBO JP ENERGETIKA 
LJUBLJANA, D.O.O., V DRUŽBI GEOPLIN, D.O.O. 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Po sklicu seje so prejeli dodatno gradivo 
z naslovom: »Vizija partnerstva podjetij Energetika Ljubljana d.o.o., Istrabenz d.d. in Gorenje 
d.d. v TE-TOL Ljubljana d.o.o. Pred sejo so prejeli dodatni predlog sklepa predlagateljice z 
dodatnim gradivom (dopis generalne direktorice Holdinga Ljubljana d.o.o. štev. 305-13/2003-
16 z dne 12. 7. 2004 z izvlečkoma sklepov Nadzornega sveta Holdinga Ljubljana d.o.o. in 
novo besedilo Pogodbe o skupnem nastopu - Konzorciju pri Programu prodaje kapitalske 
naložbe Republike Slovenije, ki jo predstavlja 64,57 % delež v družbi Termoelektrarna 
Toplarna Ljubljana d.o.o.). Prejeli so tudi predloge sklepov in amandmaja svetnika Mihe 
JAZBINŠKA ter poročili pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet in 
Odbora za finance. Med sejo so svetniki prejeli poročilo Statutarno pravne komisije k 
amandmaju svetnika Mihe JAZBINŠK, predlog sklepa svetnikov Antona COLARIČA in 
mag. Igorja OMERZE ter predlog sklepa in amandma svetnika Janeza ŽAGARJA. 
 
Županja je obvestila navzoče, da se bodo v primeru, če bodo med razpravo direktno 
nagovorjeni ali vprašani, v razpravo vključili tudi vabljeni.   
 
Uvodno obrazložitev je podal Hrvoje DRAŠKOVIĆ, direktor JP Energetika Ljubljana d.o.o. 

 
Med uvodno obrazložitvijo Hrvoja DRAŠKOVIĆA ob 16.01 uri je zaradi odsotnosti županje 
vodenje seje prevzel podžupan Slavko SLAK. 
 
Stališče pristojnega Odbora za gospodarske javne službe in promet je podal mag. Igor 
OMERZA, predsednik odbora. 
 
Stališče Odbora za finance je podala prof. dr. Metka TEKAVČIČ, predsednica odbora. 
 
Stališče Statutarno pravne komisije je podal Miloš PAVLICA, predsednik komisije. 

 
 

Razpravljali so svetniki: Dimitrij KOVAČIČ, mag. Igor OMERZA, Miha JAZBINŠEK, Peter 
SUŠNIK, dr. Gregor GOMIŠČEK, dr. Jože ZAGOŽEN, Gregor ISTENIČ, Franc SLAK, 
Slavko SLAK, Janez ZAGOŽEN, Samo KUŠČER ter vabljena Djordje ŽEBELJAN in 
Jadranko MEDAK. 
 
Podžupan je ob 18.25 uri odredil 30 minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 19.12 uri. 
 
Po odmoru so razpravljali svetniki: Miha JAZBINŠEK, Dimitrij KOVAČIČ, Slavko SLAK, 
dr. Gregor GOMIŠČEK, Mag. Janez DROBNIČ, Janez ŽAGAR, Peter SUŠNIK, dr. Jože 
ZAGOŽEN, dr. Milan ZVER, Barbara MIKLAVČIČ, prof. dr. Metka TEKAVČIČ, Miloš 
PAVLICA, županja Danica SIMŠIČ ter vabljena Mojca LUKANČIČ in Hrvoje 
DRAŠKOVIĆ.   
 
Med razpravo svetnika dr. Jožeta ZAGOŽNA, ob 21.34 uri je vodenje seje prevzela županja. 
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Na vprašanje iz razprave je odgovarjal Janez LIPEC. 
 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje:  
 
POSTOPKOVNI PREDLOG SKLEPA svetnika Dimitrija KOVAČIČA: 
 
Mestni svet na današnji seji ne odloča o tej točki in se obravnava te zadeve preloži na 
eno izmed naslednjih rednih sej. 
 
Županja ni podprla predloga sklepa. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 24 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil: 
a) s Sklepom Vlade RS o prodaji deleža v družbi TE-TOL skupaj s prilogo; 
b) z osnutkom Programa razpolaganja s kapitalsko naložbo Energetike Ljubljana 

d.o.o. v Geoplinu d.o.o.; 
c) in z osnutkom Pogodbe o skupnem nastopu – konzorciju ter z vizijo partnerstva v 

njem. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost je priglasilo 35 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 13 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
 
2. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Mestni svet ugotavlja: 

• da je menjava celotnega poslovnega deleža Javnega podjetja Energetika 
Ljubljana d.o.o. v Geoplinu d.o.o. za ustrezen poslovni delež Republike Slovenije 
v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o. v skladu z Odlokom o 
proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2004, kjer je opredeljeno, da je 
strateški interes MOL-a, da skupaj z Energetiko Ljubljana pridobi večinski 
lastniški delež v TE-TOL; 

• da je v ta namen eventualno potrebno doplačilo s strani Javnega podjetja 
Energetika Ljubljana d.o.o. skladno z interesi Mestne občine Ljubljana; 
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• da je v interesu Mestne občine Ljubljana, ki ima v družbi Termoelektrarna 
Toplarna Ljubljana d.o.o. 35,43 %-ni poslovni delež, da se postopek menjave 
izvrši do 30. 11. 2004; 

• in da je v interesu Mestne občine Ljubljana, da se upravljalska upravičenja z 
Republike Slovenije prenesejo na Mestno občino Ljubljana in obratno do 30. 11. 
2004. 

 
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 9 svetnikov. Proti je glasovalo 19 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA k njegovemu 3. predlogu sklepa: 
 
Za besedami »v prid Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o.« se dodajo besede 
»in njenih partnerjev«, besede »iz prve alinee predhodnega sklepa« se črtajo. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za amandma je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 18 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 
 
 
1. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 

 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana v skladu z družbeno pogodbo družbe 
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o. soglaša, da se za izvedbo 1. faze vladnega 
Programa prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije v Termoelektrarni Toplarni, 
Mestna občina Ljubljana odpove v prid Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. 
uveljavljanju svoje predkupne pravice za nakup najmanj 14,67 %-nega in ne več kot 
ustreznega poslovnega deleža Republike Slovenije v družbi Termoelektrarna Toplarna 
Ljubljana d.o.o. iz prve alinee predhodnega sklepa na podlagi poziva Vlade Republike 
Slovenije k vložitvi ponudb za pridobitev deleža v le-tej. V ta namen in v tem obsegu 
Mestni svet MOL pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana za podpis izjave o 
odpovedi uveljavljanja predkupne pravice. 
 
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 22 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
4. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
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Mestni svet Mestne občine Ljubljana bo v skladu z družbeno pogodbo družbe 
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o. za izvedbo 2. faze vladnega Programa 
prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije v Termoelektrarni Toplarni odločal o 
soglasju, da se Mestna občina Ljubljana odpove oziroma izjavi o odpovedi uveljavljanja 
svoje predkupne pravice za nakup največ 49,9 %-tnega oziroma preostalega poslovnega 
deleža Republike Slovenije v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o., potem 
ko bo prejel garancijo s strani potencialnega kupca in parafiran osnutek nove družbene 
pogodbe Termoelektrarne Toplarne Ljubljana d.o.o., iz katere bo razvidna zaščita 
mestnih interesov posebej pri gospodinjstvom namenjeni proizvodnji daljinske toplote 
in pri poslovnim sistemom namenjeni proizvodnji daljinske toplote ter procesne pare, 
ravnotako pa vključen poslovni delež Javnega podjetja Energetika Ljubljana d.o.o. v 
poslovni delež Mestne občine Ljubljana. 
 
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 10 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 
 
 
Ker nista bila sprejeta 3. in 4. predlog sklepa, mestni svet se o naslednjem amandmaju in 
predlogu sklepu ni glasoval. 
 
 
AMANDMA svetnika Mihe JAZBINŠKA k njegovemu 5. predlogu sklepa: 
 
Besede »Vladi Republike Slovenije« se nadomesti z besedami »Komisiji za vodenje 
postopka prodaje«, beseda »svojega« se črta. 
 
 
5. PREDLOG SKLEPA svetnika Mihe JAZBINŠKA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlaga Vladi Republike Slovenije, da sprejme 
spremembe in dopolnitve svojega Programa prodaje kapitalske naložbe RS, ki jo 
predstavlja 64,57 % poslovni delež v družbi TE-TOL, tako da bodo zgornji sklepi 
uresničljivi. 
  
 
6. PREDLOG SKLEPA predlagateljice: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana se je seznanil s Programom razpolaganja s 
kapitalsko naložbo Javnega podjetja Energetika Ljubljana, d.o.o. v Geoplinu d.o.o. in 
soglaša z menjavo celotnega poslovnega deleža Javnega podjetja Energetika Ljubljana 
d.o.o. v Geoplinu d.o.o. za poslovni delež Republike Slovenije v družbi Termoelektrarna 
Toplarna Ljubljana d.o.o. na način, da Mestna občina Ljubljana skupaj z Javnim 
podjetjem Energetika Ljubljana pridobi prevladujoč delež v družbi Termoelektrarna 
Toplarna Ljubljana d.o.o. 
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Pred glasovanjem sta svoj glas obrazložila svetnika Dimitrij KOVAČIČ in Miha 
JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 10 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
Svetnik dr. Drago ČEPAR je zahteval ponovitev glasovanja. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 23 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
AMANDMA svetnika Janeza ŽAGARJA k 2. predlogu sklepa predlagateljice: 
 
Doda se besedo »selektivno« pred besedo »odpoveduje«. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za amandma je glasovalo 7 svetnikov. Proti je glasovalo 23 svetnikov. 
 
Amandma ni bil sprejet. 

 
 

7. PREDLOG SKLEPA predlagateljice: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana v skladu z družbeno pogodbo družbe 
Termoelektrarna Toplarna Ljubljana d.o.o. soglaša, da se za izvedbo vladnega 
Programa prodaje kapitalske naložbe Republike Slovenije v Termoelektrarni Toplarni 
Mestna občina Ljubljana odpoveduje uveljavljanju svoje predkupne pravice za nakup 
poslovnega deleža Republike Slovenije v družbi Termoelektrarna Toplarna Ljubljana 
d.o.o. na podlagi poziva Vlade Republike Slovenije k vložitvi ponudb za pridobitev 
deleža v le-tej. V ta namen Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo 
Mestne občine Ljubljana za podpis izjave o odpovedi uveljavljanja predkupne pravice. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 21 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
8. PREDLOG SKLEPA predlagateljice: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana pooblašča županjo Mestne občine Ljubljana, da na 
Skupščini Holdinga Ljubljana d.o.o. glasuje za predlog sklepa o soglasju k Pogodbi o 
skupnem nastopu  -  Konzorciju  pri  Programu prodaje kapitalske naložbe Republike 
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Slovenije, ki jo predstavlja 64,57 % delež v družbi Termoelektrarna Toplarna 
Ljubljana d.o.o. 
 
Pred glasovanjem je svoj glas obrazložil svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 22 svetnikov. Proti je glasovalo 12 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

9.  PREDLOG SKLEPA svetnikov g. Antona COLARIČA in g. mag. Igorja  
     OMERZE: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana zavezuje JP Energetika Ljubljana, d.o.o., da pri 
izvajanju Programa razpolaganja s kapitalsko naložbo JP Energetika Ljubljana, d.o.o., 
v družbi Geoplin, d.o.o., v pogajanjih z Vlado Republike Slovenije doseže, da se že po 
uspešno izvedeni 1. fazi programa upravljalska upravičenja prenesejo na JP Energetika 
Ljubljana, d.o.o., in da je to zapisano v pogodbi z vlado, ki zajema izvedbo 1. in 2. faze. 
 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
 
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili svetniki Peter SUŠNIK, Miha JAZBINŠEK in 
Janez ŽAGAR. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 24 svetnikov. Proti je glasovalo 9 svetnikov. 
 
Sklep je bil sprejet. 
 
 
 
10. PREDLOG SKLEPA svetnika g. Janeza ŽAGARJA 
 
Mestna občina Ljubljana pred izdajo soglasja k nakupu deleža v TE-TOL s strani JP 
Energetike Ljubljana, d.o.o., z državo opravi revizijo lastniškega razmerja v TE-TOL. 

 
Navzočnost se ni spremenila (35 svetnikov). 
Za predlagani sklep je glasovalo 12 svetnikov. Proti je glasovalo 21 svetnikov. 
 
Sklep ni bil sprejet. 

 
 
Županja je ob 22.44 uri končala prvo zasedanje seje ter svetnikom posredovala informacijo o 
potresu.  
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II. ZASEDANJE 28. IZREDNE SEJE MESTNEGA SVETA MESTNE 
OBČINE LJUBLJANA, KI JE BILO V TOREK DNE 13. JULIJA 
2004. 

 
 
Zasedanje se je pričelo ob  16.04 uri ob navzočnosti 25 svetnikov.  
 
Zasedanje je vodila županja Mestne občine Ljubljana Danica SIMŠIČ.  
 
Mestni svet je bil sklepčen in je nadaljeval z 2. točko dnevnega reda 28. izredne seje 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z dne 12. 7. 2004 z naslovom:  

 
 

PREDLOG SKLEPA O PRENOSU USTANOVITELJSKIH PRAVIC DO 
CANKARJEVEGA DOMA 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Pred prvim zasedanjem so svetniki 
prejeli poročilo pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost ter med prvim 
zasedanjem poročilo Odbora za finance. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Blaž PERŠIN, načelnik Oddelka za kulturo in raziskovalno 
dejavnost.  
 
Stališče pristojnega Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost je  predstavil Peter Jožef 
BOŽIČ, predsednik odbora. 
 
Stališče Odbora za finance je predstavil Miloš PAVLICA, član odbora.  
 
 
Razpravljali so svetniki: Miha JAZBINŠEK, Franc SLAK, Dimitrij KOVAČIČ, Branko 
OMERZU, Peter Jožef BOŽIČ, Miloš PAVLICA, Zvone PENKO in Slavko SLAK.  
 
Pojasnila je podal Velko FRANKO, načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in splošne 
zadeve. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG  SKLEPA: 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o prenosu ustanoviteljskih 
pravic do Cankarjevega doma. 
 
Pred glasovanjem so svoj glas obrazložili svetniki Branko OMERZU, Miha JAZBINŠEK in 
Peter Jožef BOŽIČ. 
 
Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Županja je ponovno ugotavljala navzočnost. 
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Navzočnost je priglasilo 20 svetnikov. 
 
Županja je odredila 5  minutni odmor in nato ponovno ugotavljala navzočnost. 
 
Županja je v skladu z 61. členom poslovnika ugotavljala navzočnost s poimenskim klicanjem 
svetnikov. 
 
Navzočnost s poimenskim klicanjem je priglasilo 23 svetnikov. 
 
Za predlagani sklep je glasovalo 20 svetnikov. Proti so glasovali 3 svetniki. 
 
Sklep je bil sprejet. 

 
 
 

AD 3. 
 

PREDLOG DOPOLNITEV PROGRAMA PRODAJE FINANČNEGA IN 
STVARNEGA PREMOŽENJA MESTNE OBČINE LJUBLJANA ZA LETO 2004 

 
Gradivo za to točko so svetniki prejeli s sklicem seje. Med prvim zasedanjem so svetniki 
prejeli poročilo pristojnega Odbora za finance. 
 
Uvodno obrazložitev je podal Velko FRANKO, načelnik Oddelka za pravne, kadrovske in 
splošne zadeve. 
 
Stališče Odbora za finance je predstavil Miloš PAVLICA, član odbora.  
 
Razpravljal je svetnik Miha JAZBINŠEK. 
 
Na vprašanja iz razprave je odgovoril  Blaž PERŠIN. 
 
Po razpravi je županja dala na glasovanje PREDLOG SKLEPA:  
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana predlog Dopolnitev programa prodaje finančnega 
in stvarnega premoženja Mestne občine Ljubljana za leto 2004. 
 
Navzočnost je priglasilo 22 svetnikov. 
 
Svetnik Zvone PENKO je zahteval ponovitev ugotavljanja navzočnosti. 
 
Navzočnost je priglasilo 21 svetnikov. 
 
Županja  je ob 17.30 uri odredila 30 minutni odmor. Zasedanje se je nadaljevalo ob 18.10 uri. 
 
Navzočnost je priglasilo 25 svetnikov. 
Za predlagani sklep je glasovalo 18 svetnikov. Proti ni glasoval nihče. 
 
Sklep je bil sprejet. 
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S tem je bil izčrpan dnevni red 28. izredne seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
zato je županja sejo končala ob 18.10 uri. 
 
 
 
VODJA SLUŽBE         

Po pooblastilu       
               

Matjaž BREGAR  
 
      

Ž U P A N J A 
            
                   Danica SIMŠIČ 
 


