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MESTNA OBeINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 37. a elena lakona 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 100/05 - UPB1) ter 27. elena 
Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) je Mestni 
svet Mestne obclna Ljubljana na 9. izredni seji dne 22. oktobra 2007 sprejel 

UGOTOVITVENI SKLEP 
o prenehanju mandata clanici Mestnega sveta Mestne obclne Ljubljana 

I. 
Mojci KUCLER DOLINAR pre n e h a mandat clanice Mestnega sveta Mestne obctne Ljubljana, ker 
je bila na seji Drzavnega zbora Republike Siovenije dne 1. 10. 2007 imenovana za ministrico na 
Ministrstvu za visoko solstvo, znanost in tehnologijo in ker ta funkcija ni zdruz'jlva s funkcijo clana 
mestnega sveta. 

II. 
Mandat preneha z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. 

Obrazlozitev:
 
Na podlagi pete alineje prvega odstavka 37. a elena lakona 0 lokalni samoupravi clanu obcinskeqa
 
oz. mestnega sveta preneha mandat, ce nastopi funkcijo in zacne opravljati dejavnost , ki ni zdruzfjiva
 
s funkcijo clana obclnskeqa sveta.
 

Mojca KUCLER DOLINAR je Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana pisno sporocila, da zaradi
 
nezdruzljlvostl funkcije ministrice in mestnega svetnika ne izpolnjuje vee pogojev za clanstvo v
 
mestnem svetu. Drzavni zbor Republike Siovenije je imenovano za ministrico na Ministrstvu za visoko
 
solstvo, znanost in tehnologijo potrdil dne 1. 10. 2007.
 

V skladu z drugim odstavkom 37. a elena lakona 0 lokalni samoupravi clanu mestnega sveta preneha
 
mandat z dnem, ko mestni svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata .
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 13. seji dne 3. 10. 2007 obravnavala
 
dopis Mojce Kucler Dolinar in izoblikovala predlog ugotovitvenega sklepa 0 prenehanju njenega
 
mandata, ki ga je mestni svet sprejel.
 

Pravni pouk:
 
loper ugotovitev mestnega sveta lahko clanica mestnega sveta, ki ji je prenehal mandat, v osmih
 
dneh od prejema sklepa vlozi tozbo na Upravno sodlsce Republike Siovenije.
 

Stevilka: 041-26/2007-3
 
V Ljubljani, dne 22. oktobra 2007
 

Vro! 111s povrllnlco: 
Mojca KUCLER DOLINAR , Gom ji Irg 22, Lj.
 
Meslna volilna komisija, Meslni Irg 1, Lj.
 

Vvednosl: 
Direklor MU MOL 
Sluiba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 



PREDLOG 
3.10.2007 

Na podlagi 37. a elena Zakona ° lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 100/05 - UPB1) ter 
27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno 
besedilo) je Mestni svet Mestne obcina Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel 

UGOTOVITVENI SKLEP 

o prenehanju mandata clanici Mestnega sveta Mestne obelne Ljubljana 

I. 

Mojci KUCLER DOLINAR pre n e h a mandat clanlce Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana, ker je bila na seji Driavnega zbora Republike Siovenije dne 1. 10. 2007 
imenovana za ministrico na Ministrstvu za visoko solstvo, znanost in tehnologijo in ker ta 
funkcija ni zdruzljiva s funkcijo elana mestnega sveta. 

II. 

Mandat preneha z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

O b r e z l o z l t e v : 

Na podlagi pete alineje prvega odstavka 37. a elena Zakona 0 lokalni samoupravi clanu obcinskeqa 
oz. mestnega sveta preneha rnandat, ce nastopi funkcijo in zacne opravljati dejavnost, ki ni zdruzljiva 
s funkcijo clana obcinskeqa sveta. 

Mojca KUCLER DOLINAR je Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana pisno sporoclla, da zaradi 
nezdruztllvostl funkcije ministrice in mestnega svetnika ne izpolnjuje vee pogojev za clanstvo v 
mestnem svetu. Drzavni zbor Republike Siovenije je imenovano za ministrico na Ministrstvu za visoko 
solstvo, znanost in tehnologijo potrdil dne 1.10.2007. 

V skladu z drugim odstavkom 37. a elena Zakona 0 lokalni samoupravi clanu mestnega sveta preneha 
mandat z dnem, ko mestni svet ugotovi, da so nastali razlogi za prenehanje mandata. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 13. seji dne 3. 10. 2007 obravnavala 
dopis Mojce Kucler Dolinar in izoblikovala predlog ugotovitvenega sklepa 0 prenehanju njenega 
mandata, ki ga mestnemu svetu predlaga v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 


