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Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- UPB)  in 7. člena 
Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 
6/01, 17/04, 64/05 in 76/08) in Statuta Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije 
(številka 01/2001 dne 19.4.2001) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …. seji dne ….. 
sprejel 
 
 

S  K  L  E  P 
 

o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ljubljana  in zainteresirane javnosti v 
Svet Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije 

 
 

I. 
 

V  Svet Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije se kot predstavniki 
Mestne občine Ljubljana  i m e n u j e j o : 
 
- Vojko GRÜNFELD 
- Jani MÖDERENDORFER 
- Sašo RINK 
- Franc SLAK 
- prof. dr. Metka TEKAVČIČ 
 

II. 
 
V  Svet Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije se kot predstavniki 
zainteresirane javnosti  i m e n u j e j o : 
 
- mag. Janita ERŽEN, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba 

Ljubljana 
- mag. Mojca ŠTEBLAJ, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 

regionalno politiko  
- Marta TURK, Gospodarska zbornica Slovenije, Območna zbornica Ljubljana 

  
 

III. 
 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                      Ž U P A N  
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Odlok o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 6/01, 
17/04, 64/05 in 76/08)  v 7. členu med drugim določa, da svet zavoda sestavlja pet predstavnikov 
ustanovitelja in trije predstavniki zainteresirane javnosti, ki jih imenuje ustanovitelj ter da je trajanje 
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mandata določno s statutom. Statut Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije številka 
01/2001 dne 19.4.2001 v 11. členu določa, da mandat članov sveta traja štiri leta, ki začne teči z dnem 
konstituiranja sveta. Po izteku mandata je član sveta lahko ponovno imenovan oziroma izvoljen v svet 
zavoda. 
 
Predstavniki zainteresirane javnosti so iz institucij, ki jim daje Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06) poseben pomen pri delovanju javnih 
zavodov s področja regionalnega razvoja, ki jih je že ob prvem mandatu izbral ustanovitelj. To so: GZS 
- Območne zbornice Ljubljana, Zavoda za zaposlovanje – Območna služba Ljubljana in Služba Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Le te so komisiji poslale predloge 
svojih predstavnikov, in sicer mag. Janito ERŽEN iz Zavoda RS za zaposlovanje, Območna služba 
Ljubljana, mag. Mojco ŠTEBLAJ iz Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko  in Marto TURK iz Gospodarske zbornice Slovenije, Območne zbornice Ljubljana. 
 
Na podlagi poziva sveta zavoda za imenovanje petih predstavnikov Mestne občine Ljubljana v svet 
tega zavoda je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom 
evidentiranja.  
 
Izmed devetih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se kot predstavnike 
Mestne občine Ljubljana  v svet Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije imenuje: 
 

- Vojko GRÜNFELD, rojen leta 1954, stanuje v Ljubljani in je dipl. upravni delavec ter zaposlen 
kot sekretar na Mestni občini Ljubljana 

- Jani MÖDERNDORFER, podžupan,  roj. 3. 10. 1965, tolmač slovenskega znakovnega jezika 
- Sašo RINK, mestni svetnik,  roj. 11. 6. 1975, univ.dipl.pravnik  
- Franc SLAK, mestni svetnik,  roj. 12. 8. 1938, univ. dipl. ekonomist 
- prof. dr. Metka TEKAVČIČ, mestna svetnica,  roj. 12. 6. 1961, doktrorica ekonomskih znanosti 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 33. seji dne 15. 4. 2009 oblikovala 
predlog sklepa, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
                                                                                 
 
 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                 volitve in imenovanja              
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