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PREDLOG 
4.7.2007 

Na podlagi prvega odstavka 136. elena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, st. 69/03, 18/04 
- ZVKSES in 47/06 - ZEN), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 
28/01 in 42/07) in 4. elena Odloka 0 ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v 
Mestni obcini Ljubljana (Uradni list RS, st. 41/07) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .... 
seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni obcini Ljubljana 

I. 

V Svet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni obcini Ljubljana s e i men u j e j 0 : 

predsednik: doc. dr. Samo UHAN 

namestnica predsednika: Mateja Tamara FAJS 

clanl: Tadeja DOLENC 

Aria.na LORGER - VILCNIK 

Miran PUKSIC 

Mojca SLOVENC 

Helena ZGUR 

II. 

Mandat sveta je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 
Stanovanjski zakon v prvem odstavku 136. elena doloca, da obcinski svet lahko ustanovi svet za varstvo 
pravic najemnikov, ki je sestavljen iz predstavnikov najemnikov. Odlok 0 ustanovitvi Sveta za varstvo 
pravic najemnikov stanovanj v Mestni obcin Ljubljana (Uradni list RS, st. 41/07) v 4. clenu doloca, da ima 
svet predsednika, namestnika predsednika in pet clanov, ki jih imenuje mestni svet izmed najemnikov. 
Mandatna doba predsednika, namestnika predsednika in petih clanov je vezana na mandatno dobo 
mestnega sveta. 

V postopku evidentiranja je prispelo sedem predlogov. Komisija je sklenila mestnemu svetu predlagati, da 
se v svet imenujejo: 

- za predsednika doc. dr. Samo UHAN, visokosolski ucitel], zaposlen na FDV 
- za namestnico predsednika: Mateja Tamara FAJS, roj. 1968, drzavna podskretarka 
- za clane sveta: Ariana LORGER - VILCNIK, roj. 1968, absolventka pedaqoske fakultete; Miran 

PUKSIC, roj. 1965, diplomirani varstvoslovec; Mojca SLOVENe, roj. 1963, dipl. ekoriornistka, 
spec. javne uprave, in Helena ZGUR, roj. 1974, ki ima IV. stopnjo izobrazbe 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 11. seji dne 4. 7. 2007 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni obcin Ljubljana, ki ga 
predlaga mestnem u svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



MS MOL, k te. 3 

PREDLOG 
9.7.2007 

Na podlagi prvega odstavka 46. elena Zakona 0 orqanizacij In financiranju vzgoje in 
izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - uradno nrecisceno besedilo), 27. elena Statuta Mestne 
obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01, 28/01 in 42/07) in 11. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Dragomelj (Uradni list RS, st. 25/06 in 
51/07) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnice
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Dragomelj
 

I.
 

V Svet Osnovne sole Dragomelj s e i men u j e : 

Olga GLASER. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - uradno 
precisceno besedilo) v prvem odstavku 46. elena med drugim doloca, da svet javne sole sestavljajo 
trije predstavniki ustanovitelja. Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda 
Osnovne sole Dragomelj (Uradni list RS, S1. 25/06) v 9. clenu doloca, da predstavnike ustanoviteljic 
imenujeta in razresujeta sveta ustanoviteljic skladno s svojimi akti, in sicer tako, da imenujeta Obcinskl 
svet Obcine Dornzale in Mestni svet Mestne obcine Ljubljana vsak po enega, tretjega predstavnika pa 
imenujeta izmenicno vsak za eno mandatno dobo. Tretjega predstavnika ustanoviteljic za prvo 
mandatno dobo imenuje Obcinski svet Obcine Domzale. Mestni svet Mestne obcine Ljubljana in 
Obcinskl svet Obcine Dornzale sta sprejela Odlok 0 spremembi Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno 
- izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Dragomelj, ki v 2. clenu doloca, da mora zavod oblikovati 
svet zavoda v skladu z Zakonom 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja v roku treh 
mesecev po uveljavitvi tega odloka in sicer tako, da se izvoli oziroma imenuje na novo vse clane sveta 
zavoda. 

Na podlagi poziva Osnovne sole Dragomelj za imenovanje predstavnika Mestne obcine Ljubljana v 
svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom 
evidentiranja. 

Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati Olgo Glaser, rojeno leta1949, profesorico anqleskeqa 
jezika in knjizevnosti. Imenovana stanuje v Ljubljani in dela v Osnovni soli Savsko naselje. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 3. izredni seji dne 9. 7 2007 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnice Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Dragomelj, ki 
ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
4.7.2007 

Na podlagi 55. elena Zakona °socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - uradno precisceno 
besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.), 27. elena Stat uta Mestne obctne Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 26/01, 28/01 in 42/07), 6. elena Odloka ° preoblikovanju Centra za socialno dele 
Ljubljana - Center v javni socialno varstveni zavod stevilka 551-01/92/-3 z dne 17.12. 1992 ter 
Odloka ° spremembah in dopolnitvah Odloka ° preoblikovanju Centra za socialno delo 
Ljubljana - Center v javni socialno varstveni zavod sifra 01403-109/2006/4 z dne 6. 6. 2006 je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnice Mestne obclne Ljubljana 
v Svet Centra za socialno delo Ljubljana Center 

I. 

V Svet Centra za socialno dele Ljubljana Center s e i men u j e : 

Mojca KUCLER DOLINAR. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Direktor Centra za socialno delo Ljubljana Center je zaradi poteka mandata sedanjima clanorna sveta 
zavada zaprosil Mestno obcino Ljubljana za imenovanje nove predstavnice oz. predstavnika lokalne 
skupnosti. V skladu s 55. clenorn Zakona a socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - uradno 
precisceno besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.) socialno varstveni zavod upravlja svet zavada, ki 
ga poleg predstavnikov ustanovitelja in delavcev med drugim sestavlja se predstavnik lokalne 
skupnosti. Dolocbe prvega odstavka 6. elena Odloka a preoblikovanju Centra za socialno delo 
Ljubljana Center v javni socialno varstveni zavod stevllka 551-01/92/-3 z dne 17. 12. 1992 ter Odloka a 
spremembah in dopolnitvah Odloka a preoblikovanju Centra za social no delo Ljubljana Center v javni 
socialno varstveni zavod sifra 01403-109/2006/4 z dne 6. 6. 2006, med drugim doloca]o, da se v svet 
zavada imenuje en predstavnik lokalne skupnosti. 

Na podlagi evidentiranja je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja odlocala a stirih 
predlogih in sklenila, da se za clanico sveta imenuje Mojco KUCLER DOLINAR, mestno svetnico, 
rojeno 1972, univ. diplomirano pravnico iz Ljubljane, ki dela v Drzavnern zboru Republike Siovenije. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 11. seji dne 4. 7. 2007 oblikovala predlog 
sklepa a imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Centra za socialno delo Ljubljana 
Center in ga predlaga Mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 




