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ZADEVA: Skladno s 97. clenom Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana 
dajemo SVETNISKO POBUDO 

Zupanu Mestne obelne Ljubljana dajemo pobudo, da obrazloii trditve, ki so 
navedene v pismu Sindikata avtobusnega prometa in komunalnih dejavnosti, 
Dolenjska 76 v Ljubljani in SAP in KODES NKNSS JP Ljubljanski potniski 
promet, primestni promet, Celovska 160 v Ljubljani, ki je med drugim 
naslovljeno na vse svetnlske skupine in samostojne svetnike MOL 

Zanimajo nas rezultati poslovanja v letu 2008 za samostojne enote JP LPP d.o.o., in 
sicer za Mestni potnlski promet, Primestni potniskl promet, Delavnice in Tehnlcne 
preglede. 
Ge bo Primestni potniski promet predmet odprodaje in ce posluje z izgubo, nas 
zanima vzrok tako velikega zanimanja morebitnih kupcev (kar je zaslediti v medijih). 
Zakaj bi kdorkoli hotel odkupiti podjetje, ki mu bo prinasalo izgubo, sploh pa, ce 
kupec poleg vsega nima lastne tehnicne sluzbe, kar bi mu stroske se povecalo? 
Poleg tega izrazarno skrb, da Primestni potnlski promet v zasebnih rokah kot 
glavnega cilja ne bo imel dobrobiti njihovih uporabnikov, ampak zgolj dobicek. 

Prosimo za pisni odgovor. 

Lep pozdrav, 
Franc Slak, I. r, 

Vodja Svetniskega kluba NSi 

Priloga: 
- pismo sindikata 

V vednost: 
- arhiv SK NSi 
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Sindikat avtobusnega prometa in komunalnih dejavnosti 
Slovenije, Dolenjska 76, v Ljubljani, in 
Sap in kodes nknss jp Ljubljanski potniski promet, 
primestni promet, Celovska 160, v Ljubljani 
Tlf 014283935,4283933,041698 511 
St. 23 lpp vlada mol svet, 6.1.2009 

g. Borut Pahor, predsednik Vlade RS 
Gregoreiceva 20 
1000 Ljubljana 

Vsem svetniskim skupinam MOL 
Krekov trg 10 
1000 Ljubljana 
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zadeva: zahteva da se ustanovi doo primestni potniski promet JP LPP in garancijo, da nova 
doo ni predmet nadaljne prodaje na trgu po odlocitvi mestnih svetnikov MOL, in zahteva, da 

,.--
se javnosti Ljubljane, prikaze resnicnost prihodkov in vrste stroskov IP LPP, po samostojnih 
enotah mestnega potniskega prometa z delavnicami, enote tehnicnih pregledov in enote 
primestnega potniskega prometa (ta enota z realnimi podatki nikoli ni poslovala z izgubo). 

Prosimo, da najpozneje do ponedeljka 12. januarja 2009 preucite namero Mestne obcine 
Ljubljana in Holdinga Ljubljane, da bo MOL s 1.1.2009 prodala po trzni vrednosti celotno 
premozenje s koncesijo za cestni in mednarodni potniski promet z delavci oziroma celotno 
dejavnost primestnega potniskega prometa Javnega podjetja Ljubljanski potniski promet. 

V preucitev Yam prilagamo z dnem 19.12.2008 odprto pismo direktorici Darji Krstic JP LPP 
in z dnem 19.12.2008 in po faksu 24.12.2008 prepoved narnere prodaje primestnega potniskega 
prometa JP Ljubljanski potniski promet, zupanu MOL Zoranu Jankovic in Zdenki Grozde, 
direktorici Javnega holdinga Ljubljane. 

Navedeni odgovorni, nasih strokovnih izhodisc za strokovni dialog delojemalcev in 
delodajalca niso sprejeli, se razume, ponizanje in zavracanje nasega Sindikata kot dos1ej. 

Za nadaljne aktivnosti, Sap in kodes nknss Slovenije in jp LPP primestni potniski promet, 
katera imata pravni interes, sarno nase vecinsko clanstvo, v primestnem potniskern prometu 
jp LPP, prosimo vse svetnike svetniskih skupin MOL, da ukrepate v korist delojemalcev v 
primestnem potniskem prometu jp LPP in obcanov, tako, da se doo jp LPP primestni potniski 
promet ustanovi in izda garancija 0 prepovedi nadaljne prodaje, ter izvede z nadzorom 
racionalna reorganizacijajp LPP loceno za mestni potniski promet z de1avnicarni, (tako, da se 
tocno sporoci koliko stane Lj. mestni potniski promet) in loeeno za enoto tehnicni pregledi. 

Za nadaljna pojasnila in ukrepe, smo oblikovali skupino v sestavi: Mavsar Roman, Puc, 
Marjan, V. Markelj Oli, in Silvo Berdajs, delavsko sindikalni funkcionar, kateri je v interesu 
delojemalcev drugih Sindikatov na dvoriscu jp lpp ~odeloval in pozna tezave delojemalcev. 
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Sindikat avtobusnega prometa in komunalnih
 
dejavnosti Slovenije nknss, Dolenjska 76
 
Sap in kodes nknss JP Ljubljanski potniski promet
 
81. 275 odpr.p. dne 19.12.2008 

Darja Krstic, gen.direktorica
 
JP Ljubljanski potniski pro met
 
Celovska 160
 
1000 Ljubljana
 

Spostovana ga Darja Krstic, gener.direktoricajp lpp 

Stern odprtim pismom, vas opozarjarno, da smo mi delojemalci v enoti primestnega 
potniskega prometa JP LPP, kateri 0 prodaji te enote uradno nismo seznanjeni, in 
nasprotujerno kakrsni koli prodaji in podobno v blifuji prihodnosti ali v poznejsih letih. 

Dejanski in pravni interes clanov primestnega potniskega prometa jp lpp je, da jp lpp ustanovi 
doc za primestni potniski promet, za kar ima ustrezno podlago kadrov in poslovnih sredstev. 

Vecna ekonomska resitev enote mestnega prometa je izlocitev iz Javnega holdinga Ljubljana, 
in sicer tako, da bo Mestna obcina Ljubljana kot edini druzbenik jp Ljubljanski potniski 
promet. Za mestno obcino je bistveni kriterij, da se mestni promet Ljubljane izvaja kot 
gospodarskajavna sluzba Ie na obmocju MOL, zato je za njihov nadaljni razvoj vitalnega 
pomena, daje njihov edini lastnik tista lokalna skupnost, na obmoeju katere izvajajo svojo 
primarno dejavnost, to je mesto Ljubljana. 

Sap in kodes nknss in ZSSS, smo veckrat razpravljali, in se leta 1993 odlocili, v skupno dobro 
cim nizjih komunalnih stroskov (mestnega potniskega prometa, vode, komunalnih odpadkov, 
kanalizacije in drugo) za obcane Mestne obcine Ljubljana, ki je leta 1993 obsegala 
infrastruktume objekte in mestni potniski promet, sedaj imenovanih novih primestnih obcin. 

Kornunalna podjetja v Sloveniji so za pripadajoci del deleza druzbenega kapitala lastnilila. 

Komunalna podjetja v Ljubljani, se v pripadajocem delezu druzbenega kapitala, niso 
olastnilila, je z Uredbo 0 nacinu ugotavljanja delezev druzbenega kapitala, urI.rs. st. 59/93 
Mestna obcina Ljubljana, na podlagi Zakona 0 gospodarskihjavnih sluzbah, urI. rs. st. 59/93, 
postala 100 % lastnica druzbenega kapitala komunalnih podjetij v Ljubljani. 

To so bistveni razlogi, da se ustanovi za primestni potniski promet samostojna ekonomska 
doo, in ponavljam, da strokovno sodelujemo od 8.3.1990 ter ima zato statusno obliko jp LPP 
strokovne kadre od zelo sposobnih voznikov do visokostrokovnih in vodstvenih delavcev. 

Primestni potniski promet, je ekonomsko vzdrzljiv za samostojno doo, in ni primerno, da bi jp 
LPP prodajalo (delo) koncesije za primestni potniski in sposobne kadre, ki jih ni na trgu. 
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Sindikat avtobusnega prometa in komunalnih
 
dejavnosti Slovenije nknss, Do1enjska 76, 1000 Ljubljana
 
Sap in kodes nknss JP Ljub1janski potniski promet
 
St.279 mol prod 1pp, dne 19.12.2008, gsm 041698 511
 
T/f 01 428 39 35/33, e-ma1 oli@sindikat-sdtps-si
 

Zoran Jankovic, zupan MOL Ga. Zdenka Grozde, direktorica
 
Mestna obcina Ljubljana Javni holding Ljubljane
 
Mestni trg I Vodovodnacesta 92
 
1000 Ljubljana 1000Ljubljana
 

Zadeva: prodaja primestnega potniskega prometajp Ljubljanski potniski promet 

Neuradno smo izvedeli, da se prodaja samostojna ekonomska enota primestni potniski promet 
jp LPP. Darji Krstic, gen.dir. jp LPP smo z dnem 19.12.2008 poslali odprto pismo, da takoj 
zadrzi namero prodaje oz. ustrezne postopke za prodajo deleza na trgu, izvenjp LPP oz. JHL. 
Od 1.1.2009 se zaradi uvedbe tocnih izracunov stroskov samostojnih ekon. enot za: primestni 
potniski promet, mestni potniski promet, in tehnicnih pregledi, ter racionalne organizacije in 
stroskov.ustanovijo dOD primestni potniski promet, dOD mestni potniski promet, in dOD teh.pr. 

Ekonomska enota Mestni potniski prometjp LPP, se po zupeaovih volilnih obljubah izvaja 
nadalje kot gospodarskajavna sluzba za dejavnost mestnega potniskega prometa kot primamo 
dejavnost, vitalnega pomena za razvoj lokalne skupnosti in edine lastnice Mestne obcine Lj. 

Potrebnaje revizija zahtev MOL za izredno visoko cenovne projekte mestnega potniskega 
prometa, in drugih projektov. Nespametno so odtujeni zneski participacije za novoletno 
zabavo MOL, s krivico do voznikov primestnega potniskega prometa, ki se 99 % ne morejo 
udeleziti zaradi dnevne delovne obveznosti cca 18 ur za voznjo in za obvezno pripravljenost. 

Mestna obcina Ljubljana, je bila leta 1993 poleg ostalih ekonomskih enot jp LPP, lastnica 
ekonomske enote primestni potniski prometjp LPP in ekonomske enote Kamnikjp LPP, kijo 
je MOL brezplacno odtuji1a. Ekonomska enota Kamnik, se je statusno preoblikovala v dOD 
Kam-bus in se lastninila, in bivsi sode1avcijp LPP, so prejeli ustrezne delavske deleze, 

Nasa zahteva temelji na enakovrednosti delezev iz leta 1993 iz profitne ekonomske dejavnosti 
primestnega potniskega prometajp LPP iz vseh lokalnih skupnosti, kjer so odobrene potniske 
linije oziroma koncesije Ministrstva za promet rs. Primestni potniski promet pred 1etom1993 
in do danes ni nikoli posloval z izgubo. Niso pa enaki odvisni stroski primestnega potniskega 
prometa, kot izracuni iz nesorazmernih stroskov po nerealnem kljucu za kritje letnih izgub 
mestnega potniskega prometa. Primerjalni so stroski bivse ekonomske enote Kamnik oz.Kam
bus, s sedanjimi stroski ek.enote primestnega potn.prom.v okviru celotnega jp LPP, paje 
nedvoumno, da se 1ahko takoj izloci iz mestnega potniskega prometa jp LPP, ekonomska en. 
primestni potn.prom. in ek. enota tehnicni preg1edi, v samostojni druzbi oz. v Javni holding Lj 
zato prodaje na trgu sigurno nebo. Jp LPP ima strokovne sluzbe, stiri Sindikate in Svet . 
de1avcev, pa smogprodaji primestnega potniskega prometa, na trgu, seznanjeni iz ust g. 

Lj.~~~.l2.2008, z nav~~~ izgube za mes~pro~et 
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