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Na podlagi 37. a člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 - USB1 in št. 
21/06 – odl. US) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) 
je Mestni svet Mestne občina Ljubljana na ….. seji dne …. sprejel  
 
 
 

U G O T O V I T V E N I    S K L E P  
 

o potrditvi mandata člana Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana  p o t r d i  mandat člana Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana Iztoku KORDIŠU.  
 
 
Mandat člana je vezan na mandat mestnega sveta. 
 
Mandat se začne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa.  
 
 
 
Številka: 
Datum:              
 
                                                                                                               Ž U P A N  
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v  
 
Zakon o lokalni samoupravi v 37.a členu med drugim določa, da članu občinskega sveta preneha 
mandat, če nastopi funkcijo ali začne opravljati dejavnost, ki ni združljiva s funkcijo člana občinskega 
sveta. Navedeni zakon v 37.b členu nato med drugim določa, da funkcija župana ni združljiva s 
funkcijo člana občinskega sveta. 
 
Zoran Janković je bil na rednih volitvah dne 22. 10. 2006 izvoljen za člana mestnega sveta in tudi za 
župana Mestne občine Ljubljana in ker funkcija župana ni združljiva s funkcijo člana mestnega sveta, 
je dne 15. 11. 2006 podal izjavo, da bo poklicno opravljal funkcijo župana Mestne občine Ljubljana. 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je sprejel ugotovitveni sklep o prenehanju mandata člana 
Mestnega sveta Metne občine Ljubljana Zorana Jankovića na svoji 1. seji, zato je Mestna volilna 
komisija na 27. seji dne 27. 11. 2006 na podlagi 30. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
št. 22/06 – UPB2 in 70/06 – odločba US) ugotovila, da je mandat mestnega svetnika Mestne občine 
Ljubljana prešel na naslednjega kandidata z liste kandidatov Liste Zorana Jankovića. 
 
Ta kandidat je Iztok KORDIŠ, rojen 16. 4. 1953, stanujoč v Ljubljani, Hudovernikova ul. 4. Kandidat je 
podal izjavo, da sprejema mandat. 
 
Glede na navedeno je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 1. seji dne 29. 11. 
2006 pripravila predlog ugotovitvenega sklepa o potrditvi mandata člana mestnega sveta Iztoka 
Kordiša in mestnemu svetu predlaga, da ga sprejme. 
 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                volitve in imenovanja                                                    
 
 


