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Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne 12. 10. 2009 
sprejel  
 

SKLEP 
 
 
Alenki Gerlovič se kot zaslužni meščanki Mestne občine Ljubljana dodeli oskrbovano 
stanovanje v najem. 
 
 
Datum: 
Številka: 
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                                                                                   Zoran JANKOVIĆ                   
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OBRAZLOŽITEV 
 
1. Pravni temelj 
 
Mestni svet skladno s 27. členom Statuta Mestne občine Ljubljana izvaja ustanoviteljske 
pravice do vseh organizacij, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana, v kolikor ni 
drugače določeno z državnim predpisom, statutom MOL, ustanovitvenim ali drugim aktom 
mestnega sveta. 
 
2. Razlogi in cilji 
 
S sklepom se doseže dodelitev oskrbovanega stanovanja zaslužni meščanki MOL, ki se zaradi 
izjemnih razmer ni mogla udeležiti podaljšanega razpisa JSS MOL za dodelitev oskrbovanih 
stanovanj v najem. 
 
3. Opis stanja 
 
Alenka Gerlovič je vlogo za dodelitev oskrbovanega stanovanja v najem podala šele 12. 10. 
2009, po izteku roka za oddajo vloge v okviru podaljšanega razpisa za dodelitev oskrbovanih 
stanovanj v najem. Prosilka je stara že 90 let in je bila v času razpisa hospitalizirana.  
 
Ga. Gerlovič je akademska slikarka, prejemnica Župančičeve nagrade 2007 in častna 
meščanka občine Brežice. Postavila je temelje sodobne likovne umetnosti in je avtorica 
učbenika Likovni pouk otrok (Mladinska knjiga, 1968). Bila je tudi gonilna sila pri snovanju 
didaktične likovne zbirke, znane kot del novomeške zbirke pod naslovom Likovno pedagoška 
zbirka v galeriji Miklova hiša v Ribnici. 
 
Vloga je sicer bila podana po izteku roka za oddajo vlog (13.8.2009), vendar pa po presoji 
JSS MOL izpolnjuje pogoje za vrnitev v prejšnje stanje. 
 
4. Poglavitne rešitve 
 
Dodelitev oskrbovanega stanovanja zaslužnemu meščanu MOL predstavlja racionalno izrabo 
fonda oskrbovanih stanovanj JSS MOL, pri čemer dodelitev oskrbovanega stanovanja 
zaslužnemu meščanu pomeni prednost pred dodelitvijo osebi, ki ni opredeljena kot zaslužna. 
 
5. Ocena finančnih in drugih posledic 
 
Dodelitev oskrbovanega stanovanja ne bo imela finančnih posledic. Stanovanje se dodeli pod 
enakimi pogoji in za enako najemnino kot pri rednem postopku dodelitve oskrbovanega 
stanovanja v najem. Spremeni se le identiteta najemnika. 
 
6. Obrazložitev predloga za razširitev dnevnega reda redne seje Mestnega sveta 
Odločitev, da je primerno, da o izjemni dodelitvi oskrbovanega stanovanja odloči Mestni svet 
MOL je sprejel Nadzorni svet JSS MOL na 7. korespondenčni seji dne 12.10.2009, vendar 
zaradi datumov sej organov ni bilo mogoče uporabiti redne poti. 

                                  
 

                                   Jožka HEGLER, univ.dipl.inž.arh. 
   DIREKTORICA 
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