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Mestna obcina Ljubljana 
Mestni svet 

Zadeva: Odgovor na vprasanje Svetniskega kluba SDS 
Zveza: dopis stev. 03200-612010-5, z dne 16.6.2010 

Na 40. seji Mestnega sveta, je Svetniski klub SDS zastavil sledece svetnisko vprasanje: 

"V skladu z 97. clenom poslovnika MOL, v imenu svetniskega kluba SDS, zastavljarn fupanu in 
njegovim sluzbam naslednje svetnisko vprasanje. 

Ze ob najemu prvega vozila BMW reg. oznake LJ ME 100, je bila zaradi suma koruptivnosti dana 
prijava zoper fupana "kosovi" Komisiji za preprecevanje korupcije. Slednja je ugotovila, da gre bolj 
kot za korupcijo, za pomankljivo zakonodajo. Sedaj smo price novega lizing najema vozila visoke 
kategorije in vrednosti znarnke BMW. 
Glede na enormno visoko ceno vozila sprasujem zupana in njegove strokovne sluzbe: 

I .	 Ali gre za najem ali nakup vozila 
2.	 Ali za navedeno vozilo BMW (ne glede za kaksno obliko uporabe gre) ni bil potrebenjavni 

razpis 
3.	 Zakaj se pojavlja vozilo sarno te znamke 
4.	 Na kaksen nacin - transparentan - je bilo ugotovljeno, da je Ie ta znamka in tip vozila boljsi 

od ostalih znamk in tipov primerljivih vozil " 

ODGOVOR: 

1.	 Mestna obcina Ljubljana je s poslovnim najemom najela vozilo za sluzbene potrebe 
vodstva Mestne obcine Ljubljana za obdobje enega leta. 

2.	 Vozilo je bilo izbrano na osnovi preverjanja trga, skladno z veljavno zakonodajo. Javni 
razpis ni bil potreben, saj gre za narocilo pod pragom vrednosti, ki ga ureja zakon 0 

javnem narocanju in se zato dolocila zakona ne upostevajo, 
3.	 Pri preverjanju trga smo preverili ceno poslovnega najema vozila Audi AS in vozila 

BMW 730. Glede na ponujeno ceno, je bila ugodnejsa ponudba ponudnika BMW. 
4.	 Transparentnost je bila zagotovljena s preverjanjem trga . 

Pripravila: 
Vodja Odseka za splosne zadeve 

Alenka Petkovsek 


