
                                                                                                                                 PREDLOG 
                                                                                                                 21. 1. 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 treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana 
v Svet Glasbene šole Ljubljana Moste Polje 

 
I. 

 
V Svet Glasbene šole Ljubljana  Moste Polje  s e   i m e n u j e j o : 
 

- Sebastjan KERŠE 
- Nada MARINKO 
- Marija PREŠEREN DUKIĆ 

 
 

II. 
 
Mandat imenovanih 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 zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja in 
da jim mandat traja štiri leta. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda Glasbene 
šole Ljubljana Moste - Polje (Uradni list RS, št. 51/97)  v 6. členu med drugim določa, da predstavnike 
ustanoviteljev imenuje Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 
 
Na podlagi poziva Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. Izmed štirih predlogov je komisija sklenila predlagati 
mestnemu svetu, da se v Svet Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje imenujejo: 

- Sebastjan Kerše, roj. 1974,  računalniški tehnik, ki dela kot operater 

- Nada Marinko, roj. 1972, univ. dipl. vzgojiteljica predšolskih otrok, nezaposlena 

- Marija Prešeren Dukić, roj. 1958, dipl. ekonomistka, dela v NLB d.d. 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 30. seji 21. 1. 2009 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet javnega vzgojno – 
izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Moste - Polje in ga tako oblikovanega predlaga 
mestnemu svetu v sprejem.        
 
                                                                                         Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                    volitve in imenovanja 
                                                                                                            
 



PREDLOG 
21. 1. 2009 

 
 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana(Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno 
prečiščeno besedilo) in 9. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. 
sprejel 
 

S K L E P  
 

o imenovanju štirih predstavnic Mestne občine Ljubljana 
v Svet  javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana 

 
  

I. 
 

V  Svet javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana  s e   i m e n u j e j o : 
 

- izr. prof. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ 
- mag. Mojca JAN ZORAN 
- mag. Nina KALČIČ 
- Svetlana MAKAROVIČ 
 

II. 
 

Mandat imenovanih traja pet let.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  
 
O b r a z l o ž i t e v : 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana Lutkovno gledališče 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 116/08) v nadaljevanju: odlok) v 8. členu med drugim določa, da ima svet 
zavoda pet članov, 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. 
 
Na podlagi poziva načelnika Oddelka za kulturo je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. Izmed devetih predlogov je komisija na 30. seji dne     
21. 1. 2009 sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v Svet javnega zavoda Lutkovno gledališče 
Ljubljana imenujejo: 
 

- izr. prof. dr. Milena Blažić, mestna svetnica, roj. 1956, dr. znanosti s področja literarnih ved, 
zaposlena na Pedagoški fakulteti 

- mag. Mojca Jan Zoran, roj. 1964, mag. filozofije, dela kot samostojna izvajalka na področju 
kulture  

- mag. Nina Kalčič,  roj. 1975, mag. managmenta kadrov in delovnih razmerij, zaposlena v 
Oddelku za kulturo MOL 

- Svetlana Makarovič, roj. 1939, diplomirana igralka, svobodna književnica, upokojena 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 30. seji dne 21. 1. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju štirih predstavnic Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda 
Lutkovno gledališče Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
 
                                                                                 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                           volitve in imenovanja                                         



PREDLOG 
21. 1. 2009 

 
 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno 
prečiščeno besedilo) in 12. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Muzej in galerije mesta 
Ljubljane (Uradni list RS, št. 116/08) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. 
sprejel 
 

S K L E P  
 

o imenovanju štirih predstavnic Mestne občine Ljubljana 
v Svet  javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane 

  
I. 
 

V  Svet javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane s e   i m e n u j e j o : 
 

- Silva ČRNUGELJ 
- Judita KRIVEC DRAGAN 
- mag. Marjetica MAHNE 
- Semira OSMANAGIĆ 
 

II. 
 

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 javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane (Uradni list RS, št. 116/08; v 
nadaljevanju: odlok) v 12. členu med drugim določa, da ima svet zavoda pet članov, od tega 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. 
 
Na podlagi poziva načelnika Oddelka za kulturo je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. Izmed osmih predlogov je komisija sklenila predlagati 
mestnemu svetu, da se v Svet javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane imenujejo: 
 

- Silva Črnugelj, roj. 1954, dipl. višja knjižničarka, dela kot vodja razvoja knjižničarske 
dejavnsoti 

- Judita Krivec Dragan, roj. 1958, prof. umetnostne zgodovine in sociologije, dela kot sekretarka 
na Ministrstvu za kulturo 

- mag. Marjetica Mahne, roj. 1952, mag. socialne politike, dela kot sekretarka  

- Semira Osmanagić, roj. 1969, univ. dipl. umetnostna zgodovinarka, zaposlena v Oddelku za 
kulturo MOL 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 30. seji dne 21. 1. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju štirih predstavnic Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda Muzej 
in galerije mesta Ljubljane, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
 
                                                                                 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                           volitve in imenovanja                                          



PREDLOG 
21. 1. 2009 

 
 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno 
prečiščeno besedilo) in 17. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko mladinsko 
gledališče Ljubljana (Uradni list RS, št. 110/04 in 105/08) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana 
na ….. seji dne …. sprejel 
 

S K L E P  
 

o imenovanju štirih predstavnikov Mestne občine Ljubljana 
v Svet  javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana 

 
  

I. 
 

V  Svet javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana  s e   i m e n u j e j o : 
 

- Peter BOŽIČ 
- mag. Nina KALČIČ 
- Lucija UŠAJ 
- Ana ŽELEZNIK 
 

II. 
 

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 javnega zavoda Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana (Uradni list RS, št. 
110/04 in 105/08; v nadaljevanju: odlok) v 17. členu med drugim določa, da ima svet zavoda pet 
članov, od tega 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. 
 
Na podlagi poziva načelnika Oddelka za kulturo je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. Izmed šestih predlogov je komisija na 30. seji dne     
21. 1. 2009 sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v Svet javnega zavoda Slovensko mladinsko 
gledališče Ljubljana imenujejo: 
 

- Peter Božič, mestni svetnik,  roj. 1932, pisatelj, upokojenec  
- mag. Nina Kalčič,  roj. 1975, mag. managmenta kadrov in delovnih razmerij, zaposlena v 

Oddelku za kulturo MOL 
- Lucija Ušaj, roj. 1958, univ. dipl. pravnica, dela kot samostojna odvetnica 
- Ana Železnik, roj. 1932, univ. dipl. ekonomistka, dela kot vodja finančne službe 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 30. seji dne 21. 1. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju štirih predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda 
Slovensko mladinsko gledališče Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
 
                                                                                 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                           volitve in imenovanja                                        



                                                                                                                          PREDLOG 
                                                                                                                          21. 1. 2009 

 
Na podlagi 55. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr. 
in 41/07 – popr.), Statuta Centra za socialno delo Ljubljana Moste  Polje z dne 18. 5. 1993 ter 
spremembe in dopolnitve statuta z dne 12.11.1993, 24. 2. 1994, 19. 6. 1997 in 25. 2. 2003, 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 
 

 
 

S K L E P 
 

o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana 
v Svet Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje 

 
 
                                                                      I. 
 
V Svet Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje   s e   i m e n u j e : 
 
Darja GOGALA. 
 
                                                                      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 : 
 
V skladu s 55. členom Zakona o socialnem varstvu ((Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr. in 
41/07 – popr.) socialno varstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga poleg predstavnikov ustanovitelja 
in delavcev med drugim sestavlja še predstavnik lokalne skupnosti.  Določbe Statuta Centra za 
socialno delo Ljubljana Moste  Polje z dne 18. 5. 1993 ter spremembe in dopolnitve statuta z dne 
12.11.1993, 24. 2. 1994, 19. 6. 1997 in 25. 2. 2003 med drugim določajo, da se v svet zavoda imenuje 
en predstavnik lokalne skupnosti.   
 
Direktor Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje je zaradi poteka mandata sedanji članici sveta 
zavoda zaprosil Mestno občino Ljubljana za imenovanje nove predstavnice oz. predstavnika lokalne 
skupnosti. 
 
Na podlagi evidentiranja je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odločala o petih 
predlogih in sklenila, da se za predstavnico Mestne občine Ljubljana imenuje Darjo Gogala, rojeno 
1955, socialno delavko, ki dela v Službi za lokalno samoupravo v Mestni upravi Mestne občine 
Ljubljana. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 30. seji  dne 21. 1. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Centra za socialno delo 
Ljubljana Moste Polje in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 
 
                                                                                             Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                       volitve in imenovanja 



 
                                                                                                                          PREDLOG 
                                                                                                                          4. 7. 2007 

 
Na podlagi 55. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr. in 41/07 – popr.), 6. člena Odloka o preoblikovanju Centra za socialno 
delo Ljubljana  Vič Rudnik v javni socialno varstveni zavod številka 552-09/2002-1 z dne 10. 9. 
2002 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 
 
 

 
S K L E P 

 
o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana 
v Svet Centra za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik 

 
 
                                                                      I. 
 
V Svet Centra za socialno delo Ljubljana Vič Rudnik  s e   i m e n u j e : 
 
Zvezda MAGISTER. 
 
                                                                      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 : 
 
V skladu s 55. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 23/07 – popr. in 41/07 – popr.) socialno varstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga poleg 
predstavnikov ustanovitelja in delavcev med drugim sestavlja še predstavnik lokalne skupnosti.  
Določbe prvega odstavka 6. člena Odloka o preoblikovanju Centra za socialno delo Ljubljana Vič 
Rudnik v javni socialno varstveni zavod številka 552-09/2002-1 z dne 10. 9. 2002 med drugim 
določajo, da se v svet zavoda imenuje en predstavnik lokalne skupnosti.   
 
Direktor Centra za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik je zaradi poteka mandata  v svetu zavoda 
zaprosil Mestno občino Ljubljana za imenovanje nove predstavnice oz. predstavnika lokalne 
skupnosti. 
 
Na podlagi evidentiranja je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odločala o treh 
predlogih in sklenila, da se za predstavnico Mestne občine Ljubljana v svet zavoda imenuje Zvezda 
Magister, rojena 1947, upokojena socialna delavka. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 30. seji  dne 21. 1. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Centra za socialno delo 
Ljubljana Vič – Rudnik  in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 
 
                                                                                             Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                       volitve in imenovanja 



PREDLOG 
                                                                                                                      21. 1. 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 Gimnazije Poljane 

 
 
                                                                         I. 
 
V Svet Gimnazije Ljubljana Poljane  s e   i m e n u j e : 
 
dr. Andreja HOČEVAR. 
 
                                                                         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 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 Sveta Gimnazije Poljane za imenovanje predstavnika Mestne občine Ljubljana v 
svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja pričela s postopkom 
evidentiranja. 
 
Prispeli so štirje predlogi, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati dr. Andrejo Hočevar, roj. 
1965, doktorico znanosti, ki dela kot docentka in predavateljica na Oddelku za pedagogiko in 
andragogiko na Filozofski fakulteti. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 30. seji 21. 1. 2009 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Gimnazije Poljane in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 
                                                                                          Komisija za mandatna vprašanja,  
                                                                                                      volitve in imenovanja 
 
 
 
 



PREDLOG                       
21. 1. 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 Ledina 
 
 
Ljubici KOSMAČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Ledina. 
 
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 Ledina, ki je bil objavljen v časopisu Delo 
dne 26. 11. 2008, se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje formalne pogoje za razpisano delovno 
mestno ravnatelja/ice osnovne šole. 
 
Ljubica Kosmač, profesorica nemškega in slovenskega jezika, svetnica po nazivu, z opravljenim 
izpitom za ravnateljico, ima 31 let delovnih izkušenj, od teh 5 let na delovnem mestu ravnateljice in 14 
let na delovnem mestu pomočnice ravnateljice. Ves čas je zaposlena na OŠ Ledina, ki je najstarejša 
in ena največjih šol v Ljubljani. Vodenje šole, ki ima v svojem sestavu tudi bolnišnične oddelke na 
otroških oddelkih Kliničnega centra v Ljubljani, je še posebej zahtevno in kompleksno. OŠ Ledina je 
nosilka plakete mesta Ljubljana, ki jo je za uspešno udejanjanje vrednot Unescove mreže šol, prejela 
ob 150. obletnici delovanja. Šola je pogosto tudi gostiteljica tujih delegacij in zelo uspešno predstavlja 
slovensko osnovno šolo tako po vzgojno izobraževalnih dosežkih kot tudi po mnogih državnih in 
mednarodnih projektih ter vrednotah, ki jih šole izvajajo. Ljubica Kosmač, sedanja ravnateljica šole, 
ima velike zasluge za uspešno delo celotnega kolektiva, kakor tudi za uspešnost učencev. Za prihodnji 
mandat je pripravila temeljit in stvaren program, za katerega uresničitev lahko jamči tako s svojimi 
bogatimi pedagoškimi izkušnjami kot tudi s strokovnimi referencami, ki jih je pridobila na mnogih 
seminarjih, kongresih in posvetovanjih ter kot avtorica, soavtorica in recenzentka mnogih strokovnih 
prispevkov. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Ljubice 
Kosmač. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnateljico Osnovne šole Ledina na 30. seji dne 21. 1. 20098 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Ljubice Kosmač in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
 

 



PREDLOG 
                                                                                                                   21.  1. 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 predstavnika 

Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana 
 
 
                                                                         I. 
 
V Svet Srednje gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana   s e   i m e n u j e : 
 
Ernest  MENCIGAR. 
 
                                                                         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 : 
 
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 gradbene, geodetske in ekonomske šole Ljubljana za imenovanje 
predstavnika Mestne občine Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprašaja, volitve in 
imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. 
 
Prispeli so trije predlogi. Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu Ernesta Mencingarja. 
Imenovani se je rodil leta 1962. Po izobrazbi je strojnik in dela kot vodja službe za informatiko.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 30. seji 21. 1. 2009 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje gradbene, geodetske in 
ekonomske šole Ljubljana in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
  
 
                                                                                          Komisija za mandatna vprašanja,  
                                                                                                      volitve in imenovanja 
 
 
 


