
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS. st. 26/01 in 28/01) ter na 
podlagi 11. in 17. elena Akta 0 ustanovitvi druzbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje 
Ljubljanska parkirisca in trznice, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. S1. SV 2168/08 z dne 6. 10.2008
precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 23 . seji dne 15. decembra 
2008 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju vrsllke dolznosti direktorja
 
Javnega podjetja Ljubljanska parkirisca in trznlce, d.o.o.
 

I. 
Za vrsilko dolznosti direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirisca in trznice , d.o.o. 
s e i men u j e: 

Mateja DUHOVNIK. 

II. 

Mandat vrsilke dolznosti direktorja traja do imenovanja direktorja javnega podjetja. vendar najdlje 
za eno leto. 

Stevilka: 100-443/2008-3 
V Ljubljani. dne 15. decembra 2008 

Vrociti: 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Mateja DUHOVNIK, . ' _' _~ 'J""a 
Nadzorni svet javnega podjetja Ljubljanska parkirisca in trznlce, d.o.o.,Kopitarjeva ul, 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za gospodarskc dcjavnosti in promet 
Sluzba za organiziranje dela MS 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter na 
podlagi 11 . in 17. elena Akta 0 ustanovitvi druzbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje 
Ljubljanska parkirisca in trznice, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. st. SV 2168/08 z dne 6. 10. 2008 
precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na 23. seji dne 15. decembra 
2008 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju vrsilke dolznostl direktorja
 
Javnega podjetja Ljubljanska parkirisca in trZnice, d.o.o.
 

I. 
Za vrsilko dolznosti direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirlsca in trznice, d.o.o. 
s e i men uj e: 

Mateja DUHOVNIK. 

II. 
Mandat vrsilke dolznosti direktorja traja do imenovanja direktorja javnega podjetja, vendar najdlje 
za eno leto. 

III. 

Z dnem nastopa vrsllke dolznosti direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirisca in trznlce, 
d.o.o. preneha veljati mandat Aleksandru Ravnikarju. 

Obrazlozitev: 

V skladu z 11. clenom Akta 0 ustanovitvi druzbe z omejeno odgovornostjo Javno podjetje 
Ljubljanska parkirisca in trznlce , d.o.o. (notarsko potrdilo opr. st. SV 2168/08 z dne 6. 10. 2008 
preclsceno besedilo) direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirisca in trznice, d.o.o. (v 
nadaljevanju: javno podjetje ) imenuje in razresuje direktorja druzbe Mestni svet Mestne obclne 
Ljubljana. 

Dosedanji direktor Javnega podjelja Ljubljanska parkirisca in trznlce , d.o.o., Aleksander Ravnikar, 
je dne 5.11.2008 pisno obvestil Mestni svet Mestne obcine Ljubljana, da je bil na rednih volitvah 
izvoljen za poslanca v Drzavni zbor Republike Siovenije ter da zell svojo funkcijo v javnem 
podjetju opravljati do 31.12.2008. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 26. korespondeneni seji 
obravnavala besedilo javnega razpisa za direktorja 1 direktorico javnega podjetja, ko je besedilo 
tudi potrdila. Javni razpis je bil objavljen na spletnih straneh Mestne obclne Ljubljana, obvestilo 0 

objavi javnega razpisa pa v casoplsu Dnevnik dne 6. 11. 2008. 

Na javni razpis se ni prijavil nihce. Ciani Komisije za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja 
so na 29. seji dne 10. 12. 2008 soglasno sklenili, da se skladno 5 17. clenorn akta 0 ustanovitvi 



za cas od imenovanja direktorja, imenuje vrsiiko dolznosti direktorja, vendar najdlje za eno leto, in 
sicer Matejo Duhovnik. 

Mateja DUHOVNIK, rojena 1956, je po izobrazbi univ. dipl, inz. arhitekture. Po opravljeni diplomi 
leta 1981 se je zaposlila v podjetju GIP GRADIS . V letu 1988 je postala vodja tega oddelka , v 
katerem je bilo zaposlenih 25 delavcev. Poleg vodenja oddelka se je ukvarjala se z vodenjem 
sanacijskih postopkov spornenisko varovane arhitekturne dedlscine. V letu 1994 se je zaposlila v 
podjetju, katerega solastnica je bila in je izdelovala predvsem projektno dokumentacijo za 
graditev objektov ter izvajala strokovne nadzore nad gradnjo objektov. V letu 2000 se je zaposlila 
v Mestni obcini Ljubljana, v takratnem Oddelku za stanovanjsko gospodarstvo , ki se je leta 2002 
preoblikoval v Javni stanovanjski sklad Mestne obcine Ljubljana. V zacetku je izvajala vsa dela v 
zvezi z vodenjem investicij - gradnje najemnih neprofitnih stanovanj . V nadaljevanju pa je 
prevzemala se dela s podroe]a vzdrZevanje in upravljanja stanovanj , prodaje in nakupa 
stanovanj . Po reorganizaciji Javnega stanovanjskega skiada Mestne obcine Ljubljana v letu 2008 
je postala vodja Sektorja za investicije, katerega naloga je gradnja in nakup stanovanj, 
vzdrZevanje in upravljanje stanovanj, prodaja stanovanj (po ZSPDPO), izvajanje javnih narocll ter 
urejanje lastninskega stanja nepremicnin - stanovanj . V letih od 1994 do 2004 je bila skupaj 
osem (8) let clanlca nadzornega sveta OARS (imenovana s strani DrZavnega zbora). Poleg tega 
je bila tudi clanica delovne skupine za revizijo investicijske in projektne dokumentacije za 
Pediatricno kliniko (imenovana s strani Ministrstva za zdravje). Sodelovala je tudi v razlicnih 
skupinah civilne druzbe, nazadnje v Komisiji za Onkoloski institut. V letu 2006 je bila s strani 
zupana Mestne obcine Ljubljana imenovana za vodjo projekta gradnje doma za starejse in 
oskrbovanih stanovanj (Trnovo , Siska). 

Stevilka: 100-443/2008-3 
V Ljubljani , dne 15. decembra 2008 

ZUPAN 
Mestne obcine Ljubljana 

Vroclti: 
Mateja DUHOVNIK, 
Aleksander RAVNIKAR, I . . _, .. ._.., 
Nadzorni svet javnega podjelja Ljubljanska parkirisca in trznice , d.o.o.,Kopitarjeva ul, 2, Ljubljana 

Vvednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za gospodarske dejavnosti in promet 
Sluzba za organiziranje dela MS 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) in 17. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 73/04) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 23. seji dne 
15. decembra 2008 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh clanov Mestne obclne Ljubljana
 
v Svet javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana
 

I. 

V Svet javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana s e i men u j e j 0 : 

Jerneja SATIC 

Miha DESMAN 

RokJENKO 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 011-33/08-2 
V Ljubljani, dne 15. decembra 2008 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

vroctn: 
Jerneja BATie,
 
Miha DESMAN.
 
Rok JENKO, v, _
 
Svet javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana , Pot na Fuiine 2, Ljubljana
 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddclck ;: 0 kulturo 
Sluzba za organ iziranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 9. elena Sklepa 0 preoblikovanju javnega zdravstvenega zavoda Klinieni center v javni 
zdravstveni zavod Univerzitetni klinicni center (Uradni list RS, st. 138/06 in 27/07) in 27. elena 
Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine 
Ljubljana na 23. seji dne 15. decembra 2008 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Univerzitetnega klinicneqa centra Ljubljana
 

I. 

V Svet Univerzitetnega klinienega centra Ljubljana s e i men u j e: 

Jani MODERNODRFER. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka: 011-173/08-1 
V Ljubljani , dne 15. decembra 2008 

Vrociti: 
Jani MMerndorfer, Mestni trg 1, Ljubljana 
Svet Univerzitetnega klinicneqa centra Ljubljana, Zaloska c. 2, Ljubljana 

ZUPAN 
estne obcine Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za zdravje in socialno varstvo 
Sluzba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 
13. elena Odloka 0 ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradn i list RS, st. 
18/08 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 23. seji dne 
15. decembra 2008 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju nadomestne predstavnice
 
Mestne obeine Ljubljana v Svet Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
 

I. 

Antonu COLARICU preneha mandat clana Sveta Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 

II. 

V Svet Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana se za predstavnico i men u j e : 

Katarina KRIVIC. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda . 

Stevilka: 014-29/06-3 
V Ljubljani, dne 15. decembra 2008 

ZUPAN 
Mestne obcine Ljubljana 

Vrociti : 
Anton COLARIC. 
Katarina KRIVIC •. ._ .~~.~ ~~ - , -J '
 

Svet Zavoda za oskrbo na cornu, Arnbrozev trg 7, Lj.
 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za zdravje in socialno varstvo 
Sluzba za organiziranje dela MS 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na padlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 15. 
elena Odlaka a ustanavitvi javnega gaspadarskega zavada Zavad za turizem Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 26/01 in 92/07) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 23. seji dne 15. decem bra 
2008 sprejel 

S K L E P 

o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obclne Ljubljana v Upravni odbor 
javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana 

I. 

Antonu COLARICU preneha mandat clana Upravnega adbara javnega gaspodarskega zavoda 
Zavad za turizem Ljubljana. 

II. 

V Upravni adbar javnega gospodarskega zavada Zavod za turizem Ljubljana se za clana 
imenuje: 

Marko KOPRIVC. 

Mandat imenavanega je vezan na mandat upravnega odbara zavada. 

Stevilka: 014-72/05-14 
V Ljubljani, dne 15. decembra 2008 

Vrociti : 

ZUPAN 
Mestne obei [ubljana 

Anton cOLARIC, I [ , 

Marko KOPIRVc.. . • 
Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizern Ljubljana, Krekov trg 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
OddHIHk " ,. !.lllllflllll,.rllkH dHj"Vlllllll i ill fllllrllHI 
Slu ..:IJbl ":bl urybllli":llblllJU dulbl MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 12. in 
13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 23. seji dne 
15. decembra 2008 sprejel 

S K L E P 

o imenovanju nadomestnega clana 
Odbora za stanovanjsko politiko 

I. 

Antonu COLARICU preneha mandat clana Odbora za stanovanjsko politiko. 

II. 

V Odbor za stanovanjsko politiko se za elana i men u j e : 

Marko KASTELIC. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat clanov odbora. 

Stevilka: 011-47/06-21 
V Ljubljani, dne 15. decembra 2008 

Vrociti : 
Anton COLARIC . 
Marko KASTELIC . -j. 

ZUPAN 
Mestne obcine Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Sluzba za organiziranje dela MS 
arhlv , tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 
13. elena Odloka 0 ustanovitvi Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, st. 18/08  uradno 
precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 23. seji dne 
15. decembra 2008 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju nadomestnega predstavnika 
Mestne obclne Ljubljana v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana 

I. 

Antonu COLARICU preneha mandat clana Sveta javnega zavoda Zdravstveni dom 
Ljubljana. 

II. 

V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom ljubljana se za predstavnika i men u j e : 

Miro GORENSEK. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda . 

Stevilka: 014-124/2005-2 
V Ljubljani, dne 15. decembra 2008 

Vrocltl : 
Anton COLARIC . 
Mire Gorensek, ' . 
Svet javnega zavona Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ij. 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za zdravje in socialno varstvo 
Sluzba za organiziranje dela MS 


