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POROCILO 

Odbor za finance je na 19. seji dne 19. 2. 2009 obravnaval gradivo za 9. tocko dnevnega reda 25. seje 
Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana z naslovom »Izlocitev sluzbe primestni potniski promet iz JP 
Ljubljanski potniski pro met, d.o.o. z ustanovitvijo nove druzbe BUS, d.o.o. in prodaja druzbe BUS 
d.o.o«. 

Odbor za finance je glasoval 0 predlogib sklepov: 

1. Mestni svet Mestne obeine Ljubljana sprejme predlog Sklepa 0 soglasju k izclenitvi celotne 
dejavnosti Slufbe primestni potnlsld promet, skupaj s premozenjem, iz druzbe Javno podjetje 
Ljubljanski potniski promet, d.o.o, na dan 31.3. 2009 in prenosom na novo ustanovljeno drufbo 
BUSd.o.o. 

Glasovanje:
 
Za 5 / 5 prisotnib
 
Sklep je sprejet.
 

2. Mestni svet Mestne obcfne Ljubljana sprejme Sklep 0 soglasju k predlogu Akta 0 ustanovitvi 
druzbe z omejeno odgovornostjo BUS d.do.o, 

Glasovanje:
 
Za 5 / 5 prisotnih
 
Sklep je sprejet.
 

Peter Susntk je na seji odbora umaknil svoj Predlog sklepa 900-6/2009-7. 

Odbor za finance je k 3. predlaganemu sklepu oblikoval naslednji 

AMANDMA: 

Besedilo k 3. predlaganemu sklepu se dopolni, tako da se za besedilom »Ljubljanski potnisk! 
promet, d.o.o, izvede postopek prodaje«, vstavi besedilo: »po prejemu revidiranib 
racunovodskib izkazov LPP d.o.o. na dan 31. 3. 2009 in na Djegovi osnovi pridobHenem Dovem 
cenitvenem porocilu«, v skladu z veljavnimi predpisl, 

Obrazloiitev: Besedilo se dopolni zaradi vecje jasnosti postopka. 



Odbor za finance je glasoval 0 predlogu besedila skupaj z amandmajem: 

3. Mestni svet Mestne obcine Ljubljana soglasa s prodajo druzbe z omejeno odgovornostjo BUS
 
d.o.o. Javno podjetje Ljubljanski potniski promet, d.o.o, izvede postopek prodaje, po prejemu
 
revidiranih racunovodsklh izkazov LPP d.o.o. na dan 31.3.2009 in na njegovi osnovi
 
pridobljenem novem cenitvenem porocilu, v skladu s veljavnimi predpisi,
 

Glasovanje:
 
Za 5 / 5 prisotnih
 
Sklep je sprejet. 

Sprejete skJepe in amandma predlaga Odbor za finance v sprejem Mestnemu svetu Mestne 
obeine Ljubljana. 
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