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PREDLOG 
10. 1. 2007 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno precisceno besedilo in 129/06) in 27. elena Statuta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. 
seji dne ... . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju nadomestnega predstavnika 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Viski gaj 

I. 

V Svet Vrtca Viski gaj se namesto Barbare Toplek za predstavnika Mestne obcine Ljubljana
 
imenuje:
 

Martin TOMAN.
 

II. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda . 

Stevilka :
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Ravnateljica Vrtca Viski gaj je poslala Mestni obcini Ljubljana dopis, v katerem je sporocila, da se 
dosedanja predstavnica Mestne obcine Ljubljana v svetu zavoda Barbara Toplek ne udelezuje sej 
sveta. 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 5 postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico . 

Prispel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Martina Tomana. Imenovani 
se je rodilleta 1952 in je po izobrazbi univ. dip!. geolog, zaposlen na Geoloskem institutu Siovenije. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 3. seji dne 10. 1. 2007 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Visk! gaj, ki ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
10.1.2007 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno precisceno besedilo in 129/06) in 27. elena Statuta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. 
seji dne .... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obclne Ljubljana v Svet Srednje 
gradbene, geodetske in ekonomske sole Ljubljana 

I. 

V Svet Srednje gradbene, geodetske in ekonomske sole Ljubljana se namesto Matjaza 
Klernencica za predstavnika Mestne obclne Ljubljana i men u j e : 

Nino GUNDE. 

II. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

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

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevanja (Uradni list RS, st. 98/05 - uradno 
precisceno besedilo in 129/06) v 46. clenu med drugim doloca, da je v svetu sole eden izmed 
predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne skupnosti , na obrnocju katere ima sola sedez , v kolikor 
je ustanovitelj drzava, Navedeni olen doloca tud i, da so clani imenovani za mandatno obdobje stirih let 
in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljen i naivec dvakrat zaporedoma. 

Ravnatelj sole je pos/al dopis, v katerem je sporocil, da je dne 30. 10. 2006 dosedanji predstavnik 
Mestne obcine Ljubljana v svetu zavoda Matjaz Klemencic pisno obvestil predsednico sveto zavoda, 
da iz osebnih razlogov odstopa. Na tej podlag i je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clans . 

Izmed dveh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu Nina Gundeta, raj. 1934, ki je 
po izobrazbi univ. dipl . ing. gradbenistva in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 3. seji dne 10. 1. 2007 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovan ju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Srednje gradbene, 
geodetske in ekonomske sole Ljubljana in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
10.1.2007 

Na padlagi 42. elena Zakana a uresnicevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 81. 
96/02) , 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 81. 26/01 in 28/01) in 
Odlaka a ustanavitvi javnega zavada Arhitekturni muzej Ljubljana (Uradni list RS, 81. 73/04) 
je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .... . seji dne ..... sprejel 

SKLEP 

o imenovanje nadomestne predstavnice
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Arhitekturnega muzeja Ljubljana
 

I.
 

V Svet Arhitekturnega muzeja Ljubljana se namesta Igarja Jurancica za predstavnica 
Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Jerneja BATIC. 

II. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

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

S sklepom 0 imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet Arhitekturnega muzeja Ljubljana, 
st. 004-281/04-2 z dne 4.12.2004 je bil na 15. seji mestnega sveta dne 29.11.2004 med drugimi 
imenovan Igor Jurancic. One 26. 11. 2006 je imenovani Komisiji za mandatna vprasanja , volitve in 
imenovanja (v nadaljevanju: komisija) podal pismeno odstopno izjavo. 

Kamisija je izvedla pastopek evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

Izmed dveh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu nacelnico Oddelka za kulturo in 
raziskovalno dejavnost v Mestni upravi Mestne obcine Ljubljana Jernejo Batie, ki je rojena leta 1957. 
Po izobrazbi je dlpl. umet. zgodovinarka in etnologinja ter stanuje v Ljubljani. 

Komisija je na 3. seji dne 10. 1. 2007 oblikovala predlog sklepa 0 prenehanju 0 prenehanju mandata in 
imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Arhitekturnega muzeja 
Ljubljana in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
10. 1. 2007 

Na podlagi 514. elena v povezavi s 254. clenom Zakona 0 gospodarskih druzbah (Uradni list RS , 
st. 42/06 in 60106 - popr.), Akta 0 ustanovitvi gospodarske druzbe Veterinarska postaja Ljubljana, 
d.o .o., st. SV 348/98 z dne 16. 4. 1998 in Sklepa 0 ustanovitvi gospodarske druzbe Veterinarska 
postaja Ljubljana, d.o.o., st. SV 459/02 z dne 5. 2. 2002 ter 27. elena Statuta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji dne 
... . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju dveh clanov Mestne obclne Ljubljana v 
Nadzorni svet gospodarske druzbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o. 

I. 

V Nadzorni svet gospodarske druzbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o. se i men u jet a: 

Matjaz KLEMENCIC in 

Mitja MARINSEK. 

II. 

Mandat clanov nadzornega sveta traja stiri leta.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev:
 

Akt 0 ustanovitvi gospodarske druzbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o., st. SV 348/98 z dne 16.4. 1998
 
v 11. clenu med drugim doloca, da ima druzba triclanski nadzorni svet, od tega imenuje ustanovitelj dva
 
clana, enega pa svet delavcev. Giani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo stlrih let in so po preteku te dobe
 
lahko ponovno imenovani.
 

Na podlagi poziva Sluzbe za kmetijstvo in upravne zadeve iz Oddelka za gospodarske dejavnosti in turizem
 
Mestne uprave Mestne obcine Ljubljana za imenovanje dveh clanov Mestne obcine Ljubljana v nadzorni svet
 
te gospodarske druzbe je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja prlcela s postopkom
 
evidentiranja.
 

Izmed petih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu naslednje dva: 
Matjaza Klemencica, raj. 1969, dr. veterinarske medicine, zaposlenega na VURS-u, iz Ljubljane in 
Mitjo Marinska, roj. 1941, dip!. upravnega organizatorja, upokojenca, iz Ljubljane. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 3. seji dne 10. 1. 2007 oblikovala predlog sklepa 
o imenovanju dveh clanov Mestne obcine Ljubljana v Nadzorni svet gospodarske druzbe Veterinarska postaja 
Ljubljana, d.o.o., ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
10.1.2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno precisceno besedilo in 129/06) in 27. elena Statuta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji 
dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Srednje sole za elektrotehniko in racunalnlstvo Ljubljana 

Silvestru TRATARJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje sole za 
elektrotehniko in racunalnistvo Ljubljana. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

o b r a z l o z Lt e v : 

V skladu s 53. clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, St. 
98/05 - uradno precisceno besedilo in 129/06) si mora svet zavoda pred imenovanjem ravnatelja 
oziroma ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnost i, na obmoc]u katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnatelj ico Srednje sole za elektrotehniko in racunalnistvo Ljubljana, 
ki je bil objavljen v Solskih razgledih dne 18. 11. 2006 sta prispeli dye vlogi. Pri odpiranju vloge je bilo 
ugotovljeno, da oba kandidata ustrezata razpisnim pogojem. Svet Srednje sole za elektrotehniko in 
racunalnlstvo Ljubljana je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Silvester Tratar, dosedanji ravnatelj , je po svoji studijsk i usmeritvi in lzkusnjah na delovnem mestu 
pornocnika ravnatelja na dveh selah in sedaj na delovnem mestu ravnatelja. Imenovani je koncal 
Fakulteto za elektrotehniko, smer industrijska elektronika in pridobil strokovni naziv diplomirani lnzenir 
elektrotehnike. Uspesno je zakljucil tudi dodatno izobrazevanje za ucitelja racunalnistva na srednjih 
selah ter pridobil pedaqosko-andraqosko izobrazbo. Naziv svetovalec si je pridobil leta 2002. 
Opravljen ima ravnateljski izpit. Na Srednji soli za elektrotehniko in racunalnistvo Ljubljana, kjer je 
sprva pouceval racunaln istvo in strokovno tehnicne predmete, je zaposlen od leta 1991, na mesto 
pomocnlka ravnatelja je napredoval leta 1994, ravnateljsko mesto pa zaseda od leta 1998. Imenovani 
je aktiven tudi v organih in komisijah , ki skrbijo za razvoj strokovnega solstva na drzavnern nivoju. 
Tako je sodeloval v Komisiji za kurikularno prenovo predmetn ikov v strokovnih selah in splosnlh 
strokovnih gimnazijah. Imenovani je tudi predstavnik skupnosti ravnateljev srednjih sol in dijaskih 
domov in clan Strokovnega sveta Republike Siovenije za izobrazevanje odraslih ter clan Komisije za 
prenovo gimnazijskih programov. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatu 
Silvestru Tratarju za ravnatelja Srednje sole za elektrotehn iko in racunalnistvo Ljubljana na 3. seji 
dne 10. 1. 2007 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi in ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.1.2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno preclsceno besedilo) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Srednje sole tehnlenlh strok Siska 

Zdravku ZALARJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje sole 
tehnlcnih strok Siska. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53. clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 98/05 - uradno precisceno besedilo) si mora svet zavoda pred imenovanjem 
ravnatelja oziroma ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere 
ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Srednje sole tehnicnih strok Siska, ki je bil 
objavljen v Delu dne 14. 10. 2006, je prispela ena vloga. Pri odpiranju vloge je bilo 
ugotovljeno, da kandidat ustreza razpisnim pogojem. Svet Srednje sole tehnicnth strok Siska 
je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Zdravko Zalar, dosedanji ravnatelj, se je v svojem dosedanjem delu izkazal z organizacijo 
dela in namenskim usposabljanjem zaposlenih, s tehnoloskirn posodabljanjem pouka in 
spodbujanjem zaposlenih za sodobnejse oblike in metode dela, s spodbujanjem in 
omogoeanjem razvojno raziskovalnega dela in sodelovanja z okoljem (z osnovnimi solami, 
CPI, MSS, z gospodarstvom in v mednarodnih projektih...), s prostorskim urejanjem in vec]o 
stopnjo varnosti v soli, z gospodarnostjo ter z izrednimi programi in dodatnimi viri za vis] 
standard sole in zaposlenih, s trajnejso programsko konsolidacijo sole s prevzemom nosilne 
vloge v Ljubljanski regiji tudi na SSI za podroc]e mehtronike, enega najperspektivnejslh 
podroc]i tehnike razvitega sveta, katere aktualnost skokovito narasca. Za svoje dele je prejel 
priznanje »Primus«, zasluzni ravnatelj, ki ga podeljuje Zdruzenje ravnateljev srednjih sol RS. 
Pridobil si je tudi naziv »svetnik«. Cilji, ki si jih je v programu zastavil za primer ponovnega 
imenovanja, zagotavljajo, da bo solo vodil kot dober gospodar, kot pobudnik in snovalec 
novih programov ter kot skrbnik kakovosti in stabilnosti sole. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatu Zdravku Zalarju za ravnatelja Srednje sole tehnicnih strok Siska na 4. seji dne 
24. 1. 2007 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi in ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.1.2007 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 
11. elena Odloka 0 ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. 
(Uradni list RS, st. 68/99 , 39/00 in 66/02) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji 
dne ... . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju dveh clanov
 
Skupsclne Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
 

I. 

V Skupseino Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o .o. s e i men u jet a : 

Gregor ISTENIC in 

Peter SUSNIK. 

II. 

Mandat clanov skupscine je vezan na mandat mestnega sveta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Dokler je Mestna obcina Ljubljana edini ustanovitelj Centra za razvoj malega gospodarstva, 
d.o.o., v skladu z 11. clenorn Odloka 0 ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva 
Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, st. 68/99, 39/00 in 66/02), skupscino sestavljajo trije clani : 
zupan Mestne obcine Ljubljana in dva clana, ki ju izvoli mestni svet izmed clanov mestnega 
sveta. 

Na podlagi evtdentiranja je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja izmed 
treh kandidatov sklenila predlagati mestnemu svetu: 

Gregorja ISTENICA, mestnega svetnika, roj. 5. 1. 1971, dipl. ing. strojnistva , svetovalca 
direktroja 

Petra SUSNIKA, mestnega svetnika, roj. 15. 12. 1973, gradbenega tehnika , prokurista 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 4. seji dne 24 . 1. 2007 sprejela 
sklep 0 imenovanju dveh clanov Skupscine Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, 
d.o.o. in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
10.1.2007 

Na podlagi 36. elena Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 51. 
96/02), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 51. 26/01 in 28/01) in 10. 
elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledali5ee Ljubljana (Uradni list RS, 51. 
73/04) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne ... . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju direktorja
 
javnega zavoda Lutkovno gledalisce Ljubljana
 

I. 

Za direktorja javnega zavoda Lutkovno qledallsce Ljubljana 5 e i men u j e : 

Marjan GABRIJELCIC. 

II. 

Mandat imenovanega traja pet let in se pricne s sprejemom tega sklepa. 

Sifra: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 36. clenorn Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
51. 96/02) in 10. clenom Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledali5ee Ljubljana 
(Uradni list RS, 51. 73/04; v nadaljevanju javni zavod) direktorja na podlagi javnega razpisa 
po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta javnega zavoda za mandatno dobo pet 
let imenuje ustanovitelj , t.j , Mestn i svet Mestne obcine Ljubljana. 

Dosedanjemu direktorju javnega zavoda Marjanu Gabrijeleieu je petletni mandat potekel 
21. 1. 2007, zato je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela z 
razpisnim postopkom za imenovanje novega direktorja/direktorice javnega zavoda. Komisija 
za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 obravnavala 
besedilo javnega razpisa za direktorja/direktorico javnega zavoda , ko je besedilo tudi potrdila 
ter sprejela sklep. Javn i razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, 51. 128 dne 8. 12. 2006, 
obvestilo 0 objavi javnega razpisa pa v casopisu Delo dne 8. 12. 2006 . 

Na razpis je pravocasno prispela ena vloga. Ciani Komis ije za mandatna vprasan]a, volitve in 
imenovanja so se na 3. seji dne 10. 1. 2007 seznanili z vlogo in soglasno ugotovili , da 
kandidat izpolnjuje pogoje razpisa ter soglasno sprejeli sklep, da se mestnemu svetu 
predlaga, da se za direktorja javnega zavoda Lutkovno gledali5ce Ljubljana imenuje Marjana 
Gabriielcica. Komis ija je v skladu s 36. clenorn Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, 51. 96/02) in 10. clenorn Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda 
Lutkovno gledali5ee Ljubljana (Uradni list RS, 51. 730/04) zaprosila strokovni svet in svet 
javnega zavoda za predhodno mnenje k imenovanju imenovanega za direktorja javnega 
zavoda . Oba organa javnega zavoda sta podprla kandidaturo Marjana Gabr ijeleiea za 
direktorja javnega zavoda in podala za njegovo imenovanje pozitivno predhodno mnenje. 
Komisija se je z navedenim seznanila na 4. seji dne 24. 1. 2007 . 



J 

Marjan Gabrijelcic, rojen leta 1951 je diplomiran novinar in dosedanji direktor javnega zavoda 
Lutkovno gledalisce Ljubljana ter stanuje v Ljubljani. Po diplomi od leta 1976 do leta 1980 je 
bil kot asistent/raziskovalec zaposlen na Fakulteti za sociologijo, politologijo in novinarstvo. 
Od leta 1980 do 1990 je bil zaposlen na Ministrstvu za kulturo ter od leta 1990 do 1999 kot 
direktor Ljubljanskih kinematografov in direktor zastopstva distribucijske hise Warner Bros. 
Od leta 1999 do 2001 je bil na Telemachu direktor sektorja kabelske in interaktivne televizije, 
od leta 2002 pa je direktor javnega zavoda Lutkovno gledalisce Ljubljana. Ob svojem delu se 
je poleg rednih delovnih obveznosti vseskozi dodatno izobrazeval tako doma kot v tujini 
(prenos kulturnih vsebin na svetovna rnedrnrezja, trzno komuniciranje s kulturnimi vsebinami; 
dodana vrednost sodobne financne analize -1998; interaktivni mediji in prenosne tehnologije 
-ZOA, 2000; virtualni zaprti lokalni sistem - London, 2001). 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 3. seji dne 10. 1. 2007 
oblikovala predlog sklepa 0 imenovanju Marjana Oabrilelcica za direktorja javnega zavoda 
Lutkovno gledalisce Ljubljana in ga predlaga Mestnemu svetu Mestne obCine Ljubljana v 
sprejem. V primeru sprejema prednietnega sklepa bo izbranemu kandidatu vrocen sklep 0 

imenovanju. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
24.1.2007 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 9. 
elena Pravilnika a dodeljevanju stanovanjskih posojil Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 48/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji 
dne .... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju Komisije za stanovanjska posojila 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne obelne Ljubljana 

I. 

V Komisijo za stanovanjska posojila Javnega stanovanjskega sklada Mestne obclne 
Ljubljana 5 e i men u j e j 0 : 

Iztok KORDIS predsednik 

Roman KOLAR clan 

mag. Janez KOPAC clan 

Milos PAVLICA clan 

Marjan VIRANT clan 

II. 

Mandat komisije je vezan na mandat mestnega sveta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu z 9. clenorn Pravilnika a dodeljevanju stanovanjskih posojil Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 69/99) ima Komisija za stanovanjska posojila Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
obcine Ljubljana pet clanov, ki j ih imenuje Mestni svet Mestne obcine Ljubljana. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je v postopku evidentiranja prejela sedem 
predlogov ter na 4. seji dne 24. 1. 2007 obravnavala in oblikovala predlog sklepa. 

Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu, da se imenujejo: 

Iztok KORDIS, mestni svetnik, roj. 16.04.1953, univ.dipl.elektrotehnike - za predsednika 

Roman KOLAR, mestni svetnik, roj. 11. 12. 1961, univ. dipl. obramboslovec - za clana 

mag. Janez KOPAG, mestni svetnik, roj. 28. 7. 1961, mag. ekonomije - za clana 

Milos PAVLICA, mestni svetnik , roj. 3. 10. 1950, pravnik - za clana 

Marjan VIRANT, roj. 1929, gozdarski tehnik, upokojenec, iz Ljubljane -za clana 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja predlaga Mestnemu svetu Mestne obcine 
Ljubljana, da predlog sprejme. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
24.1.2007 

Na podlagi 32.a Zakona 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 00/05) ter 34. in 36. elena 
Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne 
obcina Ljubljana na seji dne sprejel 

SKLEP 

o imenovanju Nadzornega odbora Mestne obclne Ljubljana 

I. 

V Nadzorni odbor Mestne obcine Ljubljana se i men u j e j e j 0 : 

Ivan OVEN predsednik 

Jovita AZMAN clanica 

mag. Ignac DOLENSEK clan 

dr. Slavka KAVCIC clanica 

Barbara NOSE clanica 

mag. Mitja SELAN clan 

Silvester ZAMAN clan 

II. 

Mandat clanov Nadzornega odbora Mestne obcine Ljubljana je vezan na mandat Mestnega 
sveta Mestne obclne Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu z 32.a clenorn Zakona 0 lokalni samoupravi ter 34. in 36. clenom Statuta Mestne 
obclne Ljubljana na podlagi javnega razpisa ter na predlog Komisije za mandatna vprasanja 
volitve in imenovanja izbiro za clane Nadzornega sveta Mestne obcine Ljubljana opravi 
mestni svet. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je objavila javni razpis v Uradnem 
Iistu RS, st. 123-124/06 dne 1. 12. 2006 ter obvestilo 0 razpisu v casopisu Dnevnik dne 
1. 12. 2006 za imenovanje 7-clanskega Nadzornega odbora Mestne obcine Ljubljana v 
skladu s pogoji , kot jih doloca 36. clen statuta. Besedilo javnega razpisa je obravnavala na 1. 
seji dne 29. 11. 2006, ko ga je tudi potrdila. 

Na razpis je pravocasno prispelo sestnajst prijav . Ciani komisije so se na 2. seji dne 
13. 12. 2006 seznanili s prijavami ter izoblikovali predlog sklepa, ki pa ga mestni svet na 1. 



izredni seji dne 18. 12. 2006 ni sprejel, ternvec je odlocan]e 0 Predlogu sklepa komisije 0 

imenovanju Nadzornega odbora Mestne obcine Ljubljana v skladu s 106. clenom Poslovnika 
Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana prelozil na eno od naslednjih sej mestnega sveta. 

Ciani komisije so na 4. seji dne 24. 1. 2007 sprejeli sklep, da umaknejo predlog sklepa, ki so 
ga sklenili na 2. seji dne 13. 12. 2006, in predlagajo mestnemu svetu nov predlog sklepa. 
Izoblikovali so nov predlog sklepa, da se v Nadzorni odbor Mestne obcine Ljubljana 
imenujejo: 

za predsednika Ivana OVNA, roj. 1959, ki je diplomiral na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 
Ima 23 let delovnih izkusen], v glavnem na vodilnih oziroma na vodstvenih delovnih 
mestih. Poleg financnih izkusen] ima tudi izkusn]e s podrocja revizije , saj je leto in pol 
delal kot notranji revizor na Ministrstvu za okolje, prostor in energijo ter leta 2003 pridobil 
certifikat za drzavneqa notranjega revizorja. Trenutno je zaposlen na Ministrstvu za 
pravosodje kot vodja financne sluzbe; 

Jovita AZMAN, pooblascena revizorka, ro], 1957, univ. dipl. ekonomistka, ima vee kot 26 
let delovnih izkusenl, od tega je 10 let delala kot racunovod]a in vodja financ v 
Siovenijaiesu, 2 leti kot vodja financne sluzbe v Agroemoni, 3 leta na podrocju 
lastninskega preoblikovanja v okviru SDK, 6 let je revidirala v revizijski druzbi 
Ernst&Young, ze 5 let revidira v druzbi A storitve d.o.o.; 

mag. Ignac DOLENSEK, ro]. 1958, univ. dipl pravnik, pooblasceni revizor, mag. znanosti, 
vee kot 22 let delovnih izkusen], od tega je od leta 1994 zaposlen v REVIDIS revizijski 
druzbi d.o.o.; 

dr. Slavka KAVCIC, roj. 1938, dr. ekonomskih znanosti, vee kot 37 let delovnih izkusen], 
od tega je delala deset let kot vodja flnancno raeunovodskega sektorja na Gozdnem 
gospodarstvu Ljubljana, od leta 1992 je zaposlena kot prefesorica za racunovodske 
predmete na Ekonomski fakulteti v Ljubljani; 

Barbara NOSE, pooblascena revizorka, ro]. 1964, univ. dipl. ekonomistka, ima sestnaist 
let delovnih izkusenj, od tega 14 let na podrocju revizije; 

mag. Mitja SELAN, ro]. 1971, univ. dipl. ekonomist, mag. znanosti, ima vee kot enajst let 
delovnih izkusen]: od I. 1997 do 2000 je bil svetovalec in svetovalec direktorja na 
podroe]u sekundarnega trga vrednostnih papirjev na Agenciji za trg vrednostnih papirjev 
RS, od I. 2000 je svetovalec clana uprave in direktor kontrelinga in interne revizije v 
Zivilih Kranj, vmes je bil direktor Gorenjskega sejma; 

Silvester ZAMAN, pooblasceni revizor, rojen 1947, dipl. ekonomist, ima vee kot 35 let 
delovnih izkusenj, od tega je od leta 1994 do upokojitve (Ietos) kot direktor vodil revizijsko 
druzbo PLUS REVIZIJA d.o.o., je upokojen, nekaj let clan Sveta SDK ter clan 
Revizijskega sveta pri Siovenskem institutu. 

Komisija za mandatna vprasania, volitve in imenovanja je na 4. seji dne 24. 1. 2007 
oblikovala nov predlog sklepa 0 imenovanju predsednika in sestih clanov Nadzornega sveta 
Mestne obcine Ljubljana in ga predlaga Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana v sprejem. 
V primeru sprejema predmetnega sklepa bo izbranim kandidatom vrocen sklep 0 

imenovanju, neizbranim kandidatom pa obvestilo 0 izbiri. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 


