


             
  PREDLOG                         
17. 6. 2009 

 
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana               
(Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) in 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped (Uradni list RS, št. 39/08) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel 
 

 
S K L E P 

 
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 

Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca Pedenjped 
 
 
 

 
I. 

 

Jelki JOVANOVIĆ preneha mandat članice Sveta Vrtca Pedenjped. 
 

  
                                                                          II. 

 

V  Svet Vrtca Pedenjped  se  i m e n u j e : 
 
Mira KLJUČANIN. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N   
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) 
v 46. členu med drugim določa, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije 
predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki staršev ter da njihov mandat traja štiri leta.  
 
S sklepom št. 014-59/08-1 o imenovanju treh članov Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca Pedenjped 
je bila na 18. seji mestnega sveta dne 30. 6. 2008 med drugim imenovana za članico sveta vrtca Jelka 
Jovanović. Dne 3. 6. 2009 je imenovana sporočila Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, da iz osebnih razlogov prosi za razrešitev s funkcije članice sveta. Na tej podlagi je 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja za 
nadomestnega člana oz. članico.  
 
Izmed dveh kandidatk je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu Miro Ključanin, rojeno 1952, 
upokojenko iz Ljubljane. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 35. seji dne 17. 6. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca 
Pedenjped, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
                                                                                    
 
                                                                              Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                   volitve in imenovanja                
                                                     



             
  PREDLOG                         
17. 6. 2009 

 
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana               
(Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) in 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid (Uradni list RS, št. 39/08) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na … seji dne … sprejel 
 

 
S K L E P 

 
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 

Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca Šentvid 
 
 
 

 
I. 

 

Mag. Eti MIRNIK HITI preneha mandat članice Sveta Vrtca Šentvid. 
 

  
                                                                          II. 

 

V  Svet Vrtca Šentvid  se   i m e n u j e : 
 
Mojca VADNJAL. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N   
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) 
v 46. členu med drugim določa, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije 
predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki staršev ter da njihov mandat traja štiri leta.  
 
S sklepom št. 014-77/08-1 o imenovanju treh članov Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca Šentvid je 
bila na 18. seji mestnega sveta dne 30. 6. 2008 med drugim imenovana za članico sveta vrtca mag. 
Eta Mirnik Hiti. Dne 5. 6. 2009 je imenovana sporočila Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, da zaradi prezaposlenosti prosi za razrešitev s funkcije članice sveta. Na tej podlagi je 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja za 
nadomestnega člana oz. članico.  
 
Prispel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Mojco Vadnjal, rojeno 1965, 
ki dela v Zavodu Pika in je iz Ljubljane. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 35. seji dne 17. 6. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca Šentvid, 
ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
                                                                                    
 
                                                                              Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                   volitve in imenovanja                
                                                     



PREDLOG 
                                                                                                                   17.  6. 2009 

 
 
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne ….. sprejel 
 

 
S K L E P 

 
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 

Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana 
                                                
 

I. 
 

Janini ŠKRBEC preneha mandat članice Sveta Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije 
Ljubljana. 

 
  
                                                                          II. 

 

V  Svet Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana  se   i m e n u j e : 
 
Polonca BAVDEK TUŠEK. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta šole.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N   
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB in 36/08) v 46. 
členu med drugim določa, da je v svetu šole eden izmed predstavnikov ustanovitelja tudi predstavnik 
lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež, kolikor je ustanovitelj država. Navedeni člen določa 
tudi, da so člani imenovani za mandatno obdobje štirih let. 
 
Na podlagi poziva Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana za imenovanje predstavnika Mestne 
občine Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja pričela s 
postopkom evidentiranja. 
 
S sklepom št. 014-77/08-1 o imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje vzgojiteljske 
šole in gimnazije Ljubljana je bila na 21. seji mestnega sveta dne 20. 10. 2008 med drugim imenovana za 
članico sveta šole Janina Škrbec. Dne 20. 5. 2009 je imenovana sporočila Komisiji za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja, da zaradi prezaposlenosti prosi za razrešitev s funkcije članice sveta. Na tej podlagi 
je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja za 
nadomestnega člana oz. članico.  
 
Prispel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Polonco Bavdek Tušek, rojeno 
1957, gimnazijsko maturantko, iz Ljubljane. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 35. seji dne 17. 6. 2009 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje vzgojiteljske šole in 
gimnazije Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
            

Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                 volitve in imenovanja                
                                                     



PREDLOG                       
17. 6. 2009  

 
Na podlagi 46 člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji 
dne … sprejel 

 
 
 
 

S K L E P 
 

o imenovanju predstavnice 
Mestne občine Ljubljana v Svet Dijaškega doma Vič 

 
  

I. 
 

V  Svet Dijaškega doma Vič  s e   i m e n u j e : 
 
Karin VODOPIVEC. 

 
II. 
 

Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
 
Številka:  
Datum: 
                          
 
                                                                Ž U P A N  
 
O b r a z l o ž i t e v: 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07– UPB5 in 36/08) 
v 46. členu med drugim določa, da svet javnega dijaškega doma  sestavljata tudi dva predstavnika 
ustanovitelja, katerih mandat traja štiri leta. Sestava in številčno razmerje je določeno z aktom o 
ustanovitvi zavoda. Dijaški dom Vič je na Mestno občino Ljubljana naslovil dopis za imenovanje 
predstavnika v svet zavoda.  
 
Prispel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Karin Vodopivec, rojeno 
1988, študentko Fakultete za družbene vede iz Ljubljane. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 35. seji dne 17. 6. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Dijaškega doma Vič, ki ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
 

 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 

 
 
 
 
 
 



                                               
PREDLOG                       
17. 6. 2009  

 
Na podlagi 6. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani (Uradni 
list RS, št. 29/01) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –  
uradno prečiščeno besedilo)  je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …. seji dne ….. sprejel je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel 
 
 

S K L E P 
 

o imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana   
v Svet javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani 

 
 

I. 
 

V  Svet javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani se  i m e n u j e : 
 
Miha KOPRIVŠEK. 
 

 
II. 
 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                   Ž U P A N  
 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani v 6. členu med drugim določa, da je 
svet javnega zavoda sestavljen iz devetih članov. Mestna občina Ljubljana ima v svetu zavoda enega 
predstavnika.  
 
Na podlagi zaprosila Sveta javnega zavoda Študentski domovi v Ljubljani za imenovanje predstavnika 
Mestne občine Ljubljana v svet zavoda je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
pričela s postopkom evidentiranja. 
 
Izmed treh kandidatov komisija predlaga mestnemu svetu Miho Koprivška, rojenega 1975, iz 
Ljubljane. Imenovani je gimnazijski maturant  in dela kot samostojni podjetnik. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 35. seji dne 17. 6. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda Študentski 
domovi v Ljubljani, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
                                                                                 

 
   Komisija za mandatna vprašanja, 

                                                                                                      volitve in imenovanja              
 
 
 
 

 



      
PREDLOG 
17. 6. 2009 

 
 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in  12. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08, 
103/08 in 105/08)  je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. sprejel 
 

 
S K L E P  

 
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine 

Ljubljana v Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana 
 
 
 

I. 
 

Mag. Marjetici MAHNE preneha mandat članice Sveta javnega zavoda Mestna knjižnica 
Ljubljana. 

 
 

II. 
 

V  Sveta javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana se  i m e n u j e : 
 
Peter BOŽIČ. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  
 
  
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08, 103/08 in 105/08; 
v nadaljevanju zavod) v 12. členu med drugim določa, da ima svet zavoda štiri člane, od tega jih štiri izmed 
strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Enega člana izvolijo 
zaposleni v zavodu kot svojega predstavnika. Navedeni člen določa tudi, da so člani sveta imenovani za 
štiri leta in mandat članov sveta zavoda začne teči z dnem konstituiranja sveta. 
 
S sklepom št. 014-169/09-1 o imenovanju  članov Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda Mestna 
knjižnica Ljubljana je bila na 22. seji mestnega sveta dne  24. novembra 2008 med drugim imenovana za 
članico sveta mag. Marjetica Mahne. Dne 14. maja 2009 je imenovana Komisijo za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja zaprosila za razrešitev s funkcije članice sveta zavoda. Na tej podlagi je komisija 
pričela s postopkom evidentiranja za nadomestnega člana oz. članico.  
 
V postopku evidentiranja so prispeli trije predlogi. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati Petra 
Božiča,  rojenega leta 1932, po izobrazbi gimnazijskega maturanta. Imenovani je  priznan slovenski literat, 
ki pa je bil (med drugim) zaposlen tudi na Ministrstvu za kulturo, v zadnji letih pa deluje kot svetnik 
ljubljanskega mestnega sveta.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 35. seji dne 17. 6. 2009 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Ljubljana v vet javnega zavoda Mestna 
knjižnica Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.      
 
                                                                                   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                             volitve in imenovanja   

 
 



PREDLOG                       
17. 6. 2009  

 
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji 
dne … sprejel 

 
 

M N E N J E 
 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha 
 

 
Maji ŽUGEL se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Karla 
Destovnika Kajuha. 
 
Številka:  
Datum: 
                                                                                         Ž U P A N  
 
O b r a z l o ž i t e v: 
 
V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja(Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice o 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha, ki je bil objavljen 
v Šolskih razgledih dne 3. 4. 2009, se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje formalne pogoje 
razpisa.  
 
Maja ŽUGEL, profesorica športne vzgoje, svetnica po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitom, 
dela v vzgoji in izobraževanju 33 let. Ves ta čas je zaposlena na Osnovni šoli Karla Destovnika 
Kajuha, kjer je dvanajst let poučevala telesno vzgojo, bila štiri leta pomočnica ravnatelja, od leta 1992 
pa je ravnateljica šole. Tudi njena zasluga je, da je šola sodelovala pri izvajanju republiških projektov, 
med drugimi »Športni razred v osnovni šoli«. Še posebej velja poudariti projekte, ki so posebnost šole: 
Integrirani tedni, Uporaba merilcev srčnega utripa pri pouku športne vzgoje, Medgeneracijsko 
sodelovanje, Korak k sončku. Tudi pri teh je imela ravnateljica šole pomembno vlogo. Osnovna šola 
Karla Destovnika Kajuha je vključena v Evropsko mrežo zdravih šol, kar posledično pomeni obogateno 
uvajanje komunikacijskih in zdravstvenih vzgojnih programov v obliki delavnic za vse učence, kakor 
tudi predavanj in delavnic za starše. Vse to je prispevalo k večjemu povezovanju učencev, učiteljev in 
staršev. Učenci šole se dejavno vključujejo v vse mestne projekte in prijavljajo na vsa tekmovanja. 
Imenovana svoja znanja nenehno dopolnjuje v izobraževalnih programih doma in v tujini. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnateljico Osnovne šole Karla Destovnika Kajuha na 35. seji dne 17. 6. 2009 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Maje Žugel ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



PREDLOG                       
17. 6. 2009  

 
Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94- odl. US, 8/96, 
36/00-ZPDZC 127/06-ZJZP), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) ter  9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda 
Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/03 in 17/05) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na ….. seji dne ….. sprejel 
 
 

 
S K L E P 

 

o imenovanju direktorice  
javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana 

 
 
I. 

 
Za direktorico javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana   s e   i m e n u j e : 
 
mag. Zdenka Barbara BAN FISCHINGER. 
 
 

 
II. 

Mandat imenovane traja pet let.  
 
 
Številka:  
Datum: 
                                                                                         Ž U P A N  
 
 
O b r a z l o ž i t e v :  
 
V skladu z 32. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94- odl. US, 8/96, 36/00-
ZPDZC 127/06-ZJZP) imenuje in razrešuje direktorja oz. direktorico (v nadaljevanju: direktor) 
zavoda ustanovitelj, če ni z zakonom ali aktom o ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda. Odlok 
o ustanovitvi javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/03 in 17/05) v 9. členu 
določa, da direktorja imenuje in razrešuje ustanovitelj ter da mandat traja pet let. V skladu z 
navedenim členom je za direktorja lahko imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom 
in statutom zavoda.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 36. korespondenčni seji sklenila, da 
se objavi javni razpis za delovno mesto direktorja javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana. Razpis 
za predmetno mesto je bil objavljen dne 1. 6. 2009 na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana, 
obvestilo o razpisu pa v časopisu Delo. Na razpis je prispela ena vloga, ki je bila pravočasna.  
Komisija je na 35. seji dne 17.6. 2009 opravila razgovor z edino kandidatko, ki tudi izpolnjuje 
pogoje. Na tej seji  so člani komisije soglasno sprejeli sklep, da se mestnemu svetu predlaga, da 
se za direktorico Živalskega vrta Ljubljana imenuje mag. Zdenko Barbaro BAN FISCHINGER.  
 
Mag. Zdenka Barbara BAN FISCHINGER, roj. leta 1953, stanujoča v Ljubljani, je maturirala na 
gimnaziji Poljane, na dodiplomskem študiju pa diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na 
Ekonomski fakulteti je nadaljevala podiplomski študij in si tako pridobila naziv magistra 
ekonomskih znanosti. Imenovana ima 32 let delovnih izkušenj. V prvem delu poklicne poti je 
delala kot raziskovalka v Centru za mednarodno sodelovanje, nato se je zaposlila v 
gospodarstvu. V Podjetju za vodenje poslovnega sistema v Emoni je bila direktorica sektorja 
marketinga, nato pa vodja Službe za raziskavo trga in pospeševanje prodaje v sektorju trženja v 



poslovnem sistemu Mercator. Kasneje je v Mercatorju prevzela vodenje službe Mercatorjeve 
plačilne kartice, s ciljem preoblikovati jo v moderen trgovski marketinški instrument, kar ji je tudi 
uspelo. Zadnjih pet let opravlja delo direktorice Živalskega vrta Ljubljana. Imenovana je v svoji 
vlogi navedla, da so v teh preteklih petih letih premagali in presegli bolj skrite probleme. Živalski 
vrt Ljubljana je dosegel znaten in v široki javnosti opažen in priznan napredek na vseh področjih. 
Po strokovni plati so pridobili vsa dovoljenja in soglasja za delo na podlagi slovenske zakonodaje 
ter dosegli mednarodni status centra za trgovanje z živalmi (veterinarski standard za živalske 
vrtove v Evropi), ki je najvišji nivo strokovnosti po evropskih veterinarskih merilih za živalske 
vrtove. V letošnjem letu do konca maja se je število obiskovalcev v primerjavi z istim obdobjem 
lanskega leta povečalo za 33%. S tem se je Živalski vrt Ljubljana po podatkih Statističnega urada 
Slovenije uvrstil za Postojnsko jamo na drugo mesto med najbolj obiskanimi plačljivimi turističnimi 
destilacijami v državi, po obisku domačih turistov pa je daleč najbolj priljubljena destilacija. 
 
Glede na navedeno je komisija na 35. seji dne 17. 6. 2009 oblikovala predlog sklepa o 
imenovanju direktorice javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. V primeru sprejema predmetnega sklepa bo izbrani kandidatki vročen sklep o 
imenovanju. 

 
 
Komisija za mandatna vprašanja, 

                  volitve in imenovanja 
 
 


