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PREDLOG 
13.6.2007 

Na podlagi prvega odstavka 46. elena Zakona 0 orqanizaclll In financiranju vzgoje in 
izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo) in 27. elena Statuta 
Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01, 28/01 in 42/07) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na .. . .. seji dne .... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 
v Svet Vrtca Ciciban 

I. 

Aidi KRALJ preneha mandat clanice Sveta Vrtca Ciciban. 

II. 

V Svet Vrtca Ciciban se za predstavnico Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Marija Ana KUZNIK. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - uradno 
preclsceno besedilo) v prvem odstavku 46. elena med drugim doloca, da svet jayne sole 
sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja. S sklepom stevilka 004-328/04-2 0 imenovanju treh 
clanov Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Ciciban je bila na 17. seji mestnega sveta dne 
21 . 2. 2005 med drugim imenovana za predstavnico Mestne obclna Ljubljana Aida Kralj. 
Imenovana je zaprosila Komisijo za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, da jo zaradi 
drugih obveznosti te funkcije razresi. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanlco. 

Prispel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Marijo Ano Kuznik. 
Imenovana se je rodila leta 1945 in je po izobrazbi zivilski tehnolog ter je upokojena. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 10. seji dne 13. 6. 2007 oblikovala 
predlog skiepa 0 imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca 
Ciciban, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.6.2007 

Na podlagi prvega odstavka 46. elena Zakona 0 orqanizacl] In financiranju vzgoje in 
izobrazevan]a (Uradni list RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo) in 27. elena Statuta 
Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01, 28/01 in 42/07) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel . 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnih predstavnic 
v Svet Viskih vrtcev 

I. 
Prirnozu GAJSERJU in Speli IVANOVIC preneha mandat clanov Sveta Viskih vrtcev . 

II. 
V Svet Vrtca Viskih vrtcev se za predstavnici Mestne obcine Ljubljana i men u jet a : 

Simona ROTAR in Helena VOVK SRIBAR. 

Mandat imenovanih je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazloiitev: 

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 jayne sole 
sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja. S sklepom stevilka 004-124/04-2 0 imenovanju treh 
clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet Visklh vrtcev sta bila na 12. seji mestnega sveta dne 28. 
6. 2004 imenovana za predstavnika Mestne obcina Ljubljana Primoz Gajser in Spela lvanovlc. 
Imenovana sta zaprosila Komisijo za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja , da jih zaradi 
drugih obveznosti te funkcije razresi. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja prlcela 5 postopkom evidentiranja za nadomestna clana. 

Prispela sta dva predloga, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati oba, in sicer: 
Simono ROTAR, rojeno 1980, univ. dip!. ekonomistko in 
Heleno VOVK SRIBAR rojeno 1963 in dela kot samostojna podjetnica. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 10. seji dne 13. 6. 2007 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestnih predstavnic Mestne obclne Ljubljana v Svet Visklh 
vrtcev, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanla, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.6.2007 

Na padlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01, 28/01 in 
42/07) ter prvega in drugega adstavka 17. elena Odlaka a ustanavitvi javnega zavada 
Mestna gledalisee Ijubljanska (Uradni list RS, st. 73/04) je Mestni svet Mestne obclne 
Ljubljana na ... .. seji dne .... . sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika 
v Svet Mestnega gledalisca Ijubljanskega 

I. 
Antonu GOGALI preneha mandat clana Sveta Mestnega gledalisea Ijubljanskega. 

II. 
V Svet Mestnega gledalisea Ijubljanskega se za predstavnika Mestne obclne Ljubljana 
imenuje: 

Janko MODERNDORFER.
 

Mandat imenavanega je vezan na mandat sveta zavada .
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Prvi odstavek 17. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Mestno qledalisce Ijubljansko (Uradni list 
RS, st. 73/04) doloca, da je v svetu zavoda pet clanov, ki jih izmed strokovnjakov s podrocja dela 
gledalisca, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Navedeni clen v drugem odstavku tudi doloca, 
da so clani sveta imenovani za stiri leta. 

S sklepom st. 004-184/04-2 a imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet Mestnega 
gledalisca Ijubljanskega je bil na 15. seji mestnega sveta dne 29. 11. 2004 med drugim imenovan za 
clana sveta Anton Gogala. Imenovani trenutno opravlja diplomatsko sluzbo v Indiji, zato je Komisiji za 
mandatna vprasanja, volitve in imenovanja podal odstopna izjavo. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je izvedla postopek evidentiranja za 
nadomestnega clana oz. clanico ter obravnavala in odlocala 0 dveh predlogih . Mestnemu svetu je 
komisija sklenila predlagati Janka MODERNDORFERJA, podzupana, raj. 3. 10. 1965, tolmaca 
slovenskega znakovnega jezika. Zupan je imenavanega kot podzupana pooblastil za druibene 
dejavnosti. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenavanja je na 10. seji dne 13. 6. 2007 oblikovala 
predlog 0 imenovanju nadomestnega clana Sveta Mestnega gledalisca Ijubljanskega, ki ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.6.2007 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01, 28/01 in 
42/07) in tretjega odstavka 5. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Svetovalnega 
centra za otroke, mladostnike in starse Ljubljana (Uradni list RS, st. 68/98 in 85/99) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na .... . seji dne .. .. sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika
 
v Svet Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starse Ljubljana
 

I. 
Arifu IRISKICU preneha mandat clana Sveta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 
starse Ljubljana. 

II. 

V Svet Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starse Ljubljana se za predstavnika
 
Mestne obclne Ljubljana i men u j e :
 

prof. dr. Bojan ZALAR.
 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.
 

Stevilka :
 
Datum: ZUPAN
 

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

Tretji odstavek 5. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Svetovalnega centra za otroke, 
mladostnike in starse Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01, 28/01 in 42/07) doloca, da so v svet zavoda 
imenovani trije predstavniki ustanovitelja. Navedeni odlok tudi doloca, da so clani sveta imenovani za 
stlrl leta. S sklepom stevilka 004-24/03-1 0 imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet 
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starse Ljubljana je bil na 2. seji mestnega sveta dne 26. 
5. 2003 med drugim imenovan za predstavnika Mestne obcina Ljubljana Arif Iriskic. Imenovani je 
zaprosili Komisijo za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, da ga zaradi sluzbenlh obveznosti te 
funkcije razresi. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela 5 

postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanlco. 

Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu, da se imenuje prof. dr. Bojan ZALAR. Imenovani se je 
rodilleta 1956 in je po izobrazbi kllnlcnl psiholog, zaposlen na Pslhiatricni klinika Ljubljana. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 10. seji dne 13. 6. 2007 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet 
Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starse Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.6.2007 

Na podlagi sedmega odstavka 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 
- uradno precisceno besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.) ter 27. elena Statuta Mestne 
obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01, 28/01 in 42/07) je Mestni svet Mestne obclne 
Ljubljana na ... .. seji dne ... ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za direktorja
 
Centra za socialno deja Ljubljana Moste Polje
 

Marjanu VONCINI se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Centra za socialno 
dele Ljubljana Moste Polje. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu s sedmim odstavkom 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, S1. 3/07 - uradno 
precisceno besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.) imenuje direktorja javnega socialno varstvenega 
zavoda, katerega ustanovitelj je Republika Siovenija, svet zavoda s soglasjem ministra, in sicer po 
predhodnem mnenju lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedez, Svet Centra za socialno dele 
Ljubljana Moste Polje je glede na zgoraj navedeno Mestno obcino Ljubljana zaprosil za predhodno 
mnenje k imenovanju direktorja tega zavoda . 

Marjan Voncina , rojen leta 1955, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani sociolog. Oddelek za 
zdravstvo in socialno varstvo Mestne uprave Mestne obcine Ljubljana ugotavlja, da ima predlagani 
ustrezna znanja in izkusnje za vodenje tega zavoda. 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatu 
Marjanu Voncini za direktorja Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje na 10. seji dne 13. 6. 
2007 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi za imenovanega, ki ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.6.2007 

Na podlagi drugega odstavka 32. elena Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, ~t. 12/91, 45/94 - odlocba 
US in 8/96), sesteqa odstavka 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - uradno 
precisceno besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 26/01, 28/01 in 42/07) in 17. elena Odloka 0 ustanovitvi Zavoda za oskrbo na 
domu Ljubljana (Uradni list RS, st. 9/02, 58/02 in 14/07) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
.... seji dne .... . sprejel 

S K L E P 

o soglasju k razresitvi direktorja Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana 

Mestni svet Mestne obcina Ljubljana daje soglasje k razresttvi Davorja DOMINKUSA s 
funkcije direktorja Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

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

V sestern odstavku 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - uradno 
precisceno besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.) je doloceno, da direktorja imenuje in razresuje 
ustanovitelj zavoda. Zakon 0 zavodih (Uradni list RS, st. 12/91, 45/94 - odlocba US in 8/96) v drugem 
odstavku 32. elena doloca, da v primeru, ko je za imenovanje in razresitev direktorja javnega zavoda 
pooblascen svet zavoda, daje k imenovanju in razresitvi soglasje ustanovitelj. V skladu 5 17. clenom 
Odloka 0 ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, st. 9/02, 58/02 in 14/07) 
direktorja imenuje in razresuje svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem. Davor Dorninkus je bil 
imenovan za direktorja Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana 5 sklepom Mestnega sveta Mestne 
obcine Ljubljana, stevilka 100-124/06-2 z dne 18. 9. 2006 za mandatno dobo petih let. 

Davor Dominkus je z dopisom z dne 5. 4.2 007 zaprosil Svet zavoda za oskrbo na domu Ljubljana za 
sporazumno razresitev z delovnega mesta direktorja Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. Svet 
Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je na svoji 7. redni seji 25. 5. 2007 sprejel sklep, da se Davorja 
Dominkusa razresl 5 funkcije direktorja 5 pridobitvijo soglasja Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana 
k imenovanju novega direktorja Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 

Komisija za mandatna vprasanla, volitve in imenovanja je predmetno zadevo obravnavala na 
10. seji dne 13. 6. 2007, ko je oblikovala predlog sklepa 0 soglasju k razresitvi direktorja Zavoda za 
oskrbo na domu Ljubljana, ki ga predlaga Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.6.2007 

Na podlagi drugega odstavka 32. elena Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, st. 12/91, 45/94 - odlocba 
US in 8/96), sestega odstavka 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - uradno 
prectseeno besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 26/01, 28/01 in 42/07) in 17. elena Odloka 0 ustanovitvi Zavoda za oskrbo na 
domu Ljubljana (Uradni list RS, st. 9/02, 58/02 in 14/07) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
.... seji dne ... .. sprejel 

S K L E P 

o soglasju k imenovanju direktorice Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana 

Mestni svet Mestne obcina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Antonije Nine L1CER za 
direktorico Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. 

Mandat imenovane traja pet let. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V sestern odstavku 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - uradno 
precisceno besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.) je doloceno, da direktorja imenuje in razresuje 
ustanovitelj zavoda. Zakon 0 zavodih (Uradni list RS, st. 12/91,45/94 - odlocba US in 8/96) v drugem 
odstavku 32. elena doloca, da v primeru, ko je za imenovanje in razresitev direktorja javnega zavoda 
pooblascen svet zavoda, daje k imenovanju in razresitvi soglasje ustanovitelj . V skladu s 17. clenom 
Odloka 0 ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, st. 9/02, 58/02 in 14/07) 
direktorja imenuje in razresu]e svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem . Mandat direktorja traja pet let 
in je po poteku mandata lahko ponovno imenovan. 

Svet Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana je dne 5. 5. 2007 v Dnevniku objavil razpis za prosto 
delovno mesto direktorja. Na razpis sta prispeli dye vlogi. Razpisna komisija sveta zavoda je ugotovila, 
da oba prijavljena kandidata izpolnjujeta predpisane pogoje. Svet je sprejel sklep, da izbere za 
direktorico Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana Nino Antonijo Lieer. V skladu z odlokom 0 ustanovitvi 
je svet zavoda Mestno obcino Ljubljana zaprosil za soglasje. 

Antonija Nina t.lcer, rojena 30.9.1954 je vso svojo profesionalno pot posvetila podrocju socialnega 
varstva starejslh, najprej kot zaposlena v Domu upokojencev Center v Ljubljani , kasneje pa kot vodja 
sluzbe socialnega servisa v okviru Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. Na Oddelku za zdravstvo in 
socialno varstvo ugotavljajo, da je Antonija Nina l.ieer, ki jo je izmed prijavljenih kandidatov izbral svet 
javnega zavoda, primerna za direktorico Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana, saj je s svojim delom 
ze do sedaj prispevala k razvoju Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana. Zupan in Oddelek za zdravstvo 
in socialno varstvo podpirata kandidaturo imenovane k imenovanju direktorice Zavoda za oskrbo na 
domu Ljubljana. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je predmetno zadevo obravnavala na 
10. seji dne 13. 6. 2007, ko je oblikovala predlog sklepa 0 soglasju k imenovanju direktorice Zavoda 
za oskrbo na domu Ljubljana, ki ga predlaga Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
16.5.2007 

Na podlagi prvega odstavka 36. elena Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, st. 96/02 in 7107), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 
st. 26/01, 28/01 in 42/07) in prvega odstavka 11. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda 
Arhitekturni muzej Ljubljana (Uradni list RS, st. 73/04) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na seji dne sprejel 

SKLEP 

o imenovanju ravnatelja javnega zavoda 
Arhitekturni muzej Ljubljana 

I. 

Za ravnatelja javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana 5 e i men u j e: 

dr. Peter KRECIC. 

II. 

Mandat imenovanega traja pet let. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu s prvim odstavkom 36. elena Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo 
(Uradni list RS, st. 96/02 in 7107) in prvim odstavkom 11. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana (Uradni list RS, st. 73/04; v nadaljevanju javni zavod) 
ravnatelja na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta muzeja za mandatno 
dobo petih let imenuje ustanovitelj, t.j. Mestni svet Mestne obcine Ljubljana. 

Javni zavod je Komisijo za mandatna vprasania, volitve in imenovanja (v nadaljevanju: 
komisija) obvestil, da dosedanjemu ravnatelju Arhitekturnega muzeja Ljubljana dr. Petru 
Kreeieu potece mandat 3. 6. 2007. Komisija je pricela z razpisnim postopkom za imenovanje 
novega ravnatelja/ice javnega zavoda. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem Iistu Republike 
Siovenije, st. 29 dne 30. 3. 2007, obvestilo 0 objavi javnega razpisa pa v casopisu Delo dne 
30. 3. 2007. Zaradi neuspelega javnega razpisa je komisija na 8. seji dne 18. 4. 2007 
sprejela sklep, da ponovno objavi javni razpis. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu 
Republike Siovenije st. 39 dne 4. 5. 2007 ter obvestilo 0 objavi v casopisu Delo dne 
4. 5. 2007. Na ponovni razpis so prispele stiri vloge, ki so bile pravocasne. Komisija je na 9. 
seji dne 16. 5. 2007 obravnavala vse stir: vloge in soglasno ugotovila, da trije kandidati niso 
predlozili vseh dokazil oz. zahtevanih dokazil 0 izpolnjevanju zahtevanih pogojev, ki so bili 
navedeni v razpisu, zato niso bili uvrsceni v izbirni postopek . Komisija je na 9. seji dne 
16. 5. 2007 sprejela sklep, da po predhodnem mnenju javnega zavoda mestnemu svetu 
predlaga, da za ravnatelja javnega zavoda imenuje dr. Petra Krecica, 



Dr. Peter Kreeie, rojen 24. 6. 1947, po izobrazbi profesor zgodovine umetnosti in zgodovine, 
je doktoriral leta 1978. V Arhitekturnem muzeju Ljubljana je zaposlen od leta 1973, vodi ga 
od leta 1978. V svojem programu dela javnega zavoda, ki ga je prilozil vlogi, je navedel, da bi 
bila v primeru ponovnega imenovanja njegova prva naloga koncanje prenove fuzinskeqa 
gradu. Druga velika naloga je zagotovitev nadaljnje moznosti razvoja mednarodnega Bienala 
industrijskega oblikovanja , ki deluje v muzejskem okviru od leta 1972. Navedel je tudi, da bi 
se kot ravnatelj zavzel za ohranjanje in prenovo sirsega okolja Plecnikove hise, da bi ta tudi v 
urbanistlcnern pogledu ohranila avtenticni okvir; zeli ustvariti posebno znanstveno muzejsko 
knjiznico, publicistlcni oddelek, ki bi hkrati poskrbel za vso muzejsko publicistiko od 
periodicnih publikacij in katalogov do znanstvenih razprav in monogamij; zeli okrepiti 
strokovno ekipo kot tudi upravljavsko poslovno zasedbo ; zeli pa tudi pridobiti nove depojske 
prostore. 

Komisija je v skladu s prvim odstavkom 36. elena Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa 
za kulturo (Uradni list RS, st. 96/02 in 7/07) in s prvim odstavkom 11. elena Odloka 0 

ustanovitvi javnega zavoda Arhitekturni muzej Ljubljana (Uradni list RS, st. 73/04) zaprosila 
svet javnega zavoda za predhodno mnenje k imenovanju imenovanega za ravnatelja 
javnega zavoda. Svet javnega zavoda je podprl kandidaturo dr. Petra KreCiea za ravnatelja 
javnega zavoda in podal za njegovo imenovanje pozitivno predhodno mnenje. Komisija se je 
z navedenim seznanila na 10. seji dne 13. 6. 2007. 

Glede na navedeno je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju ravnatelja javnega zavoda, ki ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. V primeru sprejema predmetnega sklepa bo izbranemu kandidatu vrocen sklep 0 

imenovanju, neizbranima kandidatoma pa v skladu s prvim odstavkom 36. elena Zakona 0 

zavodih obvestilo 0 izbiri. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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