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Zadeva Pojasnilo na vpra5anje mestnega svetnika mag. Anieta Logarja
v zvezi s sprememho DruZtrene pogodbe druibe gSp O.o.o.

Na sfiupidini clruZbenikov dluZbe BSP d.o.o., ki se je vr5ila dne 17.9.2013 je bil na dnevnem redu pod

todko 8 odpoklic in imenovanje rrovega direktolia druZbe BSP d.o.o. ter s tem v zvezi tudi sprememba
druZber-re pogodbe o mandatu dosedarrjega direktorja Joleta Pedednika za rtedoloien das.
Na seji skup5dine druZbenikov BSP d.o.o..fe. na podlagipooblastilaZupana Zorana Jankovica, drLrZbenika
Mestno obdino LjLrbliana zastopala Jasna Plazl.

Glede r1a to. da po dolodbah Statuta MOL ustanoviteliske pravice izvrSuje Mestrri svet MOL, je
pooblaidenka predlagala nasprotni sklep. da se navedena todka umakne z dnevnega reda, saj je pred
glasovaniem o odpoklicu in irtrerrovaniern novega direkto{a druZbe na skup5dini potrebno predhodno
pridobiti soglas.ie Mestnega sveta MOL. Navedeni sklep.ie bil soglasno sprejet. Hkratije bil na skup5dini
sprejet sl<lep, da se sprejrne distopis druZbene pogodbe BSP d.o.o., kije usklajen s spre.ietim sklepom o
spremembi zgolj drugega odstavka 28.dlena, ki se nanaSa na das veljavnosti pogodbe.

Y z.vezi z navedenim nanr je dne B.ll.20l3 notar Miro Koiak , ki je bil LrdeleZen na Skup5dini
druZber,ikov druZbe BSp d.o.o. poslal pojasnilo. da je po pregledu iistopisa druibene pogodbe BSP
d.o.o., da je v 24. dlenu izpadel drugi odstavek, ki glasi "Direktor druZbe za nedoloien ias je JoZe
Peieinik." ter da je skup5iina s sklepom spremenila izkljuino drugi odstavek 28. ilena druZbene
pogodbe. lzpadli odstavek je posletlica napake, do katere je pri5lo pri sestavljanju preiiSienega
besedila.

Napako so v notarski pisarni Ko5ak ie popravili tako, da so 8. ll. 2013 sodnemu registru predloiili
popravljeno preii5ieno besedilo, ki je bilo dne 11. 11.2013 Ze vpisano. Da je priSlo zgolj do napake
potrjuje tLrdi de.jstvo. da je MOL Ze 14. 10. 2013 prejel vabilo na skup5dino drLrZbenikov BSP d.o.o.. ki se

bo vriila 15. l. 2014 in.ie na dnevnem redLr odpoklic sedanjega direktorja itt imenovanje novega
direktorja druZbe ter sprememba drLrZbene pogodbe o mandatu dosedanjega direktoria JoZeta Pedednika
za nedoloden das.
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