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Mestni svet 
Adamic Lundrovo nabreije 2 
1000 Ljubljana 

ZADEVA: Odgovor na vprasanje svetnlskega kluba 50S, z dne 08. 12.2008 

Na vprasanja svetniskega kluba SDS, v zvezi z zaposlitvijo delavcev Javne razsvetljave v drutbl JP 
lPT d.o.o., vam posredujemo naslednje odgovore: 

V Javnem podjetju ljubljanska parklrtsca in trfnice d.o.o, se je zaposlilo 27 delavcev JRl. 
Podatka, koliko jih je iz JRl odslo, nimamo. 

Do sklenitve delovnega razmerja je prlslo na podlagi razpisa oziroma objave prostih delovnih 
mest. Objave so bile na portalu Zavoda za zaposlovanje, dne 05.09.,12.09. in 07.11.2008. 

Zaposleni delajo na razlicnih lokacijah: 

•	 na upravi druzbe (last drutbe) 
•	 v Tehnoloskem parku (najemna pogodba za poslovne prostore) 

•	 na obmoc]u Centralne cistilne naprave (najemna pogodba za poslovne prostore in 
zemljisce) 

lep pozdrav! 

Direktor 
leksander Ravnikar 
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ZADEVA:VPRASANJAINPOBUDE 

V skladu z 97. cienom poslovnika MOL, v imenu svetniskega kluba SOS, zastavljam iupenu 
in pristojnim mestnim stutbem naslednje svetnisko vpresenje. 

Zelimo izvedeti, kako so (ce so) vplivale nedavne organizacijske spremembe v zvezi 5 

prenosom opravljanja dejavnostl, ki ga je do nedavnega opravljalo podjetje Javna razsvetljava 
d.o.o., kot koncesionar gospodarske javne sluzbe Glede na to, da je ob tem prislo tudi do 
nekaterih kadrovskih prehodov iz podjetja javna razsvetljava v javno podjetje Ljubljanska 
parktrisca in trznice, zupana spresujemo: 

- Koliko zaps/enih v podjetju Javna razsvetljava je zaradi navedenih sprememb iz 
podjetja ods/o in se zaposlilo v javnem podjetju Ljubljanska parkirisca in 
trinice? 

- Na kaksen nectn je pris/o do sk/enitve de/ovnega razmerja z njimi? Ali na pod/agi 
sporazuma med obema podjetjema ali na pod/agi razpisa oziroma objave prostih 
de/ovnih mest? Kje je bil v tem primeru objavljen razpis oziroma og/as za prosta 
de/ovna mesta? 

- Na kateri /okaciji de/ajo ti na novo zapos/eni ustutbenct v javnem podjetju 
Ljubljanska parkirisca in trinice ter v katerih oziroma cigavih prostorih? 

Obraz/oiitev: 

Zakon 0 delovnih razmerjih in drugi na njegovi podlagi sprejeti predpisi so pravna podlaga za 
sklepanje novih delovnih razmerij in za zagotavljanje pogojev za delo zaposlenih. Ker smobili 
seznanjeni, da ti predpisi niso bili soostoveni, ielimo pisne odgovore na zastavljena 
vprasanja. 

Za svetnlski klub SOS 
Oimitrij Kovacic 


