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k točki 6 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

MESTNI SVET 

P O R O Č I L O 
Odbor za finance je na 34. seji, 16. 6. 2010,  

obravnaval gradivo za 40. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 

in je ob obravnavi točke 

 
Letno poročilo družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2009, s 

predlogom za izplačilo letne nagrade v. d. direktorju družbe,  

sprejel naslednje sklepe: 

 

SKLEP 1 : 
 

Odbor za finance soglaša s Predlogom sklepa pod zaporedno številko 1: 

»Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Letno poročilo družbe Javno podjetje Ljubljanska 

parkirišča in tržnice, d.o.o. za leto 2009 s poročilom neodvisnega revizorja.« in ga predlaga mestnemu 

svetu v sprejem. 

 

Sklep  JE bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 glasov. 

 

SKLEP 2 : 
 

Odbor za finance soglaša s Predlogom sklepa pod zaporedno številko 2: 

»Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa, da se bilančni dobiček poslovnega leta 

2009 družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. v višini 308.215,20 EUR, 

razporedi za prenos v druge rezerve iz dobička.« in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 

Sklep  JE bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 glasov. 

 

SKLEP 3 : 
 

Odbor za finance soglaša s Predlogom sklepa pod zaporedno številko 3: 

»Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme Predlog sklepa o določitvi višine letne nagrade Mateji 

Duhovnik, v.d. direktorja družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o. do 31.10. 

2009, in Samu Lozeju, v.d. direktorja družbe Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice, d.o.o., 

od 23. 11. 2009 dalje, v višini 1,5 plače, ki se imenovanima izplača v sorazmernem delu glede na 

mandat v.d. direktorja v letu 2009.« in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 

Sklep  JE bil sprejet s 4 glasovi ZA in 0 glasovi PROTI od 4 glasov. 
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Predsednica odbora: 
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