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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 
Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 
... 306-12-90 , s 306-12-09 

Stevilka: 011-38/2007-3 
Datum: 3. oktobra 2007 

MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

ZADEVA: SEZNAM KANOIOATOV ZA CLANA ORZAVNEGA SVETA 

Na podlagi Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v volilno telo za volitve 
clana drzavneqa sveta ter za dolocitev kandidata za clana drzavneqa sveta (Uradni list RS, 
st. 63/97) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja na 13. seji dne 
3. oktobra 2007 dolocila 

SEZNAM KANDIDATOV
 
ZA CLANA DRZAVNEGA SVETA
 

1.	 Ime in priimek: Luka JURKOVIC
 
datum rojstva: 12. 06. 1976
 
naslov stalnega prebivalisca: Ounajska c. 81, 1000 Ljubljana
 
poklic: inzenir gradbenistva
 
delo, ki ga opravlja: direktor
 
predlagatelj: Oimitrij Kovacic, mestni svetnik SOS
 

2.	 Ime in priimek: Biserka MAROLT MEOEN
 
datum rojstva: 11. 04. 1954
 
naslov stalnega prebivalisca: Vipotnikova 13,1211 Ljubljana
 
poklic: univ. dlpl, sociologinja
 
delo, ki ga opravlja: urednica, novinarka
 
predlagatelj: prof. dr. Metka Tekavclc, mestna svetnica SO
 

3.	 Ime in priimek: dr. Andrej RUS
 
datum rojstva: 13. 08. 1962
 
naslov stalnega prebivalisca: Lubejeva ulica 1, 1000 Ljubljana
 
poklic: doktor sociologije
 
delo, ki ga opravlja: izredni profesor Univerze v Ljubljani
 
predlagatelj: Ales Cerin, mestni svetnik LZJ, podzupan
 



4.	 Ime in priimek: Marija STERBENC
 
datum rojstva : 17.03.1949
 
naslov stalnega prebivalisca: Martinceva 28, 1000 Ljubljana
 
poklic : poslovni sekretar
 
delo , ki ga opravlja: poslovni sekretar
 
predlagatelja: Mojca Kucler Dolinar in Franc Slak, mestna svetnika NSi
 

Obrazloiitev: 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja (v nadaljevanju KMWI) je na 13. seji dne 
3. 10. 2007 pregledala kandidature za clane drzavneqa sveta in dolocila abecedn i seznam. 

V skladu z 10. clenorn Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v volilno telo za 
volitve clana drzavneqa sveta ter za dolocitev kandidata za clana drzavneqa sveta (Uradni list RS, st. 
63/97; v nadaljevanju: pravila) je za clana drzavneqa sveta predlagan polnoleten , poslovno sposoben 
drzavlian RS, ki ima sta/no preblvansce na obrnoeju volilne enote st. 1. 

Volilne enote opredeljuje Zakon 0 dolocitvi voli/nih enot za vo/itve predstavnikov loka/nih interesov v 
drzavni svet (Uradni list Republike Siovenije, st. 48/92). 

Vsak clan Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana lahko v skladu z 11. clenorn pravil predlaga po 
enega kandidata, in sicer pisno. Pred/og mora vsebovati osebne podatke : ime in priimek, rojstni 
datum, naslov stalnega bivalisca in delo, ki ga opravlja . Predlogu mora biti prilozeno soglasje 
kandidata. 

Na KMWI so bili posredovani stirje predlogi. Vsi predlogi so prispeli pravocasno, s predpisanimi 
podatki in prilogami (soglasje kandidata) . 

Na podlagi 41. elena Zakona 0 drzavnern svetu (Uradni list RS, st. 100/05 - UPB1) ter 9. in 12. elena 
pravil izvoli kandidata za clana drzavneqa sveta Mestni svet MOL, in sicer s tajnim glasovanjem. 
Glasovanje vodi volilni odbor, ki ga na predlog KMWI imenuje Mestni svet Mestne obcine Ljub/jane, 
zato KMWI predlaga tudi predlog Sklepa 0 imenovanju volilnega odbora za dolocitev kandidata za 
clana drzavnega sveta. 

Za clana drzavneqa sveta je dolocen kandidat , za katerega glasuje vecina navzoc ih clanov Mestnega 
sveta MOL. Ce v prvem krogu nlhce od kandidatov ne dobi vecine g/asov navzocih clanov, se opravi 
drugi krog glasovanja. V drugi krog se uvrstita kandidata, ki prejmeta najvecje stevilo glasov. Ce vee 
kandidatov dobi enako najvecje stevllo glasov, se v drugi krog uvrstijo vsi trije kandidati. Ce en 
kandidat prejme prvo najvecje stevilo glasov in vee kandidatov drugo nsjvecje stevdo glasov, se v 
drugi krog uvrstijo kandidat i s prvim najvecjim stevilom glasov in vsi kandidati z drugim enakim 
najvecjirn stevilo glasov. Ta nacin glasovanja se ponavlja toliko casa, da ostaneta samo dva 
kandidata. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 

Ales CERIN, I. r. 
predsednik 

Priloga: 
predlogi kandidatov s soglasjem kandidata 
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PREDLOG 
3. 10. 2007 

Na podlagi prvega odstavka 12 . elena Pravil za izvol itev predstavnikov Mestne obcine 
Ljubljana v voli/no telo za volitve clana drzavneqa sveta ter za dolocitev kandidata za clana 
drzavneqa sveta (Uradni list RS , st. 63/97) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine 
Ljubljana na .. . ..seji, dne .., ..sprejel 

SKLEP
 
o IMENOVANJU VOLILNEGA ODBORA
 

ZA DOLOCITEV KANDIDATA ZA CLANA DRZAVNEGA SVETA
 

I. 
V volilni odbor za dolocitev kand idata za clana drzavneqa sveta 5 e i men u j e j 0: 

1. Matjaz BREGAR - predsednik 

2. mag. Magdalena SKERL - namestnica predsednika 

3. Irena WEITHAUSER - clanica 

4. Matej BIZJAK - clan 

5. Majda SUHEL - clanica 

Stevilka: 
Ljubljana, dne 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Zoran JANKOVIC 

Obrazlozitev: 

V skladu s prvim odstavkom 12. elena Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v 
volilno telo za volitve clana drzavneqa sveta ter za dolocitev kandidata za clana drzavneqa sveta 
(Uradni list RS, st. 63/97 ; v nadaljevanju: pravila) se kandidata za clana drzavnega sveta dolocl s 
tajnim glasovanjem . Glasuje se z glasovnicami. Glasovanje 0 kandidatih za clana drzavneqa sveta 
vodi volilni odbor, ki ga na predlog Komisije za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju: KMWI) imenuje Mestni svet Mestne obcine Ljubljana . 

KMWI je 13. seji dne 3. 10. 2007 sprejela predlog sklepa 0 imenovanju petclanskeqa volilnega 
odbora v sestavi: 

Matjaz BREGAR - predsednik, zaposlen kot direktor Sluzbe za organiziranje dela 
mestnega sveta 

mag. Magdalena SKERL - namestnica predsednika , zaposlena kot visja svetovalka v 
Sekretariatu mestne uprave v Odseku za upravljanje s kadri 



Irena WEITHAUSER - clan ica, zaposlena kot vlsja svetovalka v Sluzbi za organ iziranje 
dela mestnega sveta 

Matej BIZJAK - clan, zaposlen kot administrator V v Sluzbi za organiziranje dela 
mestnega sveta 

Majda SUHEL - clanica, zaposlena kot administratorka V v Sluzbi za organiz iranje dela 
mestnega sveta 

KMWI predlaga , da Mestn i svet Mestne obcine Ljubljana sprejme predlog Sklepa 0 imenovanju 
volilnega odbora za dolocitev kandidata za clana drzavneqa sveta. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
3. 10. 2007 

Na podlagi 41. elena Zakona 0 drzavnern svetu (Uradni list RS, st. 100/05 - UPB1), 
12. elena Pravil za izvolitev predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v volilno telo za volitve 
clana drzavneqa sveta ter za dolocitev kandidata za clana drzavneqa sveta (Uradni list RS 
s1. 63/97) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .....seji dne 
... ... .... ..... ...sprejel 

SKLEP 0 DOLOCITVI KANDIDATA MESTNE OBCINE LJUBLJANA
 
ZA CLANA DRZAVNEGA SVETA - PREDSTAVNIKA LOKALNIH
 

INTERESOV NA VOLlTVAH 21. NOVEMBRA 2007
 

I. 
Za kandidata na volitvah clana drzavneqa sveta - predstavnika lokalnih interesov v volilni 
enoti stevilka 1, ki bode dne 21. novembra 2007, je dolocen: 

1.	 Ime in priimek:
 
datum rojstva:
 
naslov stalnega prebivalisca:
 
poklic:
 
delo, ki ga opravlja :
 

II. 
Predstavnik kandidata za clana drzavnega sveta je zupan Mestne obcine Ljubljana Zoran 
Jankovic. 

Stevilka: 
Ljubljana, dne 

ZUPAN 
Mestne obcine Ljubljana 

Zoran JANKOVIC 

Priloga :
 
- soglasje kandidata
 


