
Na podlagi 27. C1ena Statuta Mestne obdne Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - UPB) in 
prvega odstavka 11. elena Akta 0 ustanovitvi druzbe z omejeno odgovornostjo Javno 
podjetje Ljubljanska parkirisea in trZnice, d.o.o, (Opr. st. SV 2168/08 z dne 6. 10. 2008) 
je Mestni svet Mestne obdne Ljubljana na 28. seji dne 25. 5. 2009 sprejel naslednji 

SKLEP
 
o sprejemu Letnega poroella
 

druibe Javno podjetje Ljubljanska parkirisCa in trinice, d.o.o,
 
za leta 2008
 

Mestni svet Mestne obclne Ljubljana sprejme Letno porodlo druzbe Javno podjetje 
Ljubljanska parkirisea in trZnice, d.o.o. za leto 2008 s porodlorn neodvisnega revizorja. 
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Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obdne Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - UPB) in 
prvega odstavka 11. elena Akta 0 ustanovitvi druzbe z omejeno odgovornostjo Javno 
podjetje Ljubljanska parkirisca in trinice, d.o.o. (Opr. st. SV 2168/08 z dne 6. 10. 2008) 
je Mestni svet Mestne obdne Ljubljana na 28. seji dne 25. 5. 2009 sprejel naslednji 

SKLEP
 
o uporabi bilancnega dobicka
 

druzbe Javno podjetje Ljubljanska parkirisca in trinice, d.o.o.
 

Mestni svet Mestne obdne Ljubljana sprejme predlog sklepa, da se bilancni doblcek 
poslovnega leta 2008 drufbe Javno podjetje Ljubljanska parkirisea in trznlce, d.o.o., ki 
znasa 1.616.794,91 EUR, v visini 1.198.103,98 EUR razporedi za prenos na druzbenlka in 
v visinl 418.690,93 EUR razporedi za prenos v druge rezerve iz doblcka. 
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Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - UPS) 
ter 5., 8. in 9. elena Sklepa 0 merilih za dolodtev plac direktorja JAVNEGA HOLDINGA 
Ljubljana, d.o.o. in direktorjev povezanih javnih podjetij ter piaCiI za opravljanje nalog 
predstavnikov obdn ustanoviteljic v njihovih organih (Uradni list RS, st. 62/05, 78/05 
popr. in 91/05, 118/07) je Mestni svet Mestne obdne Ljubljana na 28. seji dne 25. 5. 
2009 sprejel naslednji 

SKLEP 

o dolocitvi letne nagrade direktorju druzbe
 
]avno podjetje Ljubljanska parkiri~ca in trznice, d.o,o, za leto 2008
 

Mestni svet Mestne obdne Ljubljana sprejme predlog Skiepa 0 dolodtvi visine letne 
nagrade Aleksandru Ravnikarju, direktorju druzbe Javno podjetje Ljubljanska parkiriSea 
in trZnice, d.o.o. za leto 2008, v visini 1 place. 
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