
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 
Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Stevilka: 011-41/06-2 
Datum: 29. 11. 2006 

MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

fj) MESTNA. OBCfNA LJUBLJANA 
MEST ,I', SVET 

PreJeto:7 12 Slg.z:.- - - 2006 
Sltra zadeve: Prll.: 

Vred.: 

ZADEVA: PREDLOGI ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

NASLOV: KADROVSKEZADEVE 

PREDLAGATELJ: Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 

POROCEVALEC: Ales CERIN, predsednik komisije 

PREDLOGI: prllozeni 

->
 



PREDlOG 
29.11.2006 

~a podlagi 17. elena Zakona 0 kniiznicarstvu (Uradni list RS, st. 87/01 in 96/02) in 27. 
elena Stat~~a M~stn.e obcine Ljub~~ana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na .. .. seJI dne ..... sprejel 

5 K l E P 

o soglasju k imenovanju direktorice Knjiinice Beiigrad 

Mestni svet Mestne obcina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Marije KOBAl za 
direktorico Knjiznice Beiigrad. 

Mandat imenovane traja pet let. 

Sifra: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

17. clen Zakona 0 knjizniearstvu (Uradni list RS, st. 87/01 in 96/02) med drugim doloca, da 
direktorja oziroma direktorico splosne knjiznice (v nadaljnjem besedilu : direktor) imenuje svet 
splosne knjiznice (v nadaljnjem besedilu: svet) na podlagi javnega razpisa. Svet si mora pred 
imenovanjem ali razresltvi]o direktorja pridobiti soglasje obcin ustanoviteljic, ki imajo v lasti 
vee kot polovico soustanoviteljskega deleza, in mnenje obcin, ki so na splosno knjiznico s 
pogodbo prenesle opravljanje te dejavnosti , ter mnenje strokovnih delavcev knjiznice. 

Svet Knjiznice Beziqrad je dne 30. 9. 2006 v Delu objavil razpis za prosto delovno mesto 
direktorja. V Oddelku za kulturo in raziskovalno dejavnost ugotavljajo, da so na razpis za 
direktorja/ico Knjiznice Bezigrad prispele stiri vloge, vendar sta Ie dva kandidata izpolnjevala 
razpisne pogoje. Po predstaviti programov obeh kandidatov je Svet Knjiznlce Beziqrad na 
seji dne 8. 11 . 2006 soglasno izbral Marijo Kobal kot ustrezno kandidatko za direktorico. 
Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost pri MOL podpira kandidaturo Marije Kobal. 

Marija Kobal, univ. dipl. profesorica slovenscine in primerjalne knjizevnosti, je od leta 1986 
zaposlena v Knjiznici Bezigrad, za direktorico Knjiznice Beziqrad pa je bila prvie imenovana 
22. 12. 1992. Knjiznlca Beziqrad je v preteklem mandatnem obdobju dosegla pozitivne 
poslovne in programske rezultate . Marija Kobal ima izdelan program dela Knjiznice Bezigrad 
za obdobje 2007-2012, ki ga je predlozila ob prijavi in predstavila na seji sveta knjiznice. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je predmetno zadevo obravnavala na 
1. seji dne 29. 11. 2006, ko je oblikovala predlog sklepa 0 soglasju k imenovanju direktorice 
Knjiznice Bezigrad, ki ga predlaga Mestnemu svetu Mestne obclne Ljubljana v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
29.11.2006 

Na podlagi 17. elena Zakona 0 knjiznicarstvu (Uradni list RS, st. 87/01 in 96/02) 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 

S K L E P 

o soglasju k imenovanju direktorice Knjlzntce Prezlhov Voranc 

Mestni svet Mestne obcina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Milene PINTER za 
direktorico Knjiznice Prezihov Voranc. 

Mandat imenovane traja pet let. 

Sifra: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

17. clen Zakona 0 knjizniearstvu (Uradni list RS, st. 87/01 in 96/02) med drugim doloca, da 
direktorja oziroma direktorico splosne knjiznice (v nadaljnjem besedilu: direktor) imenuje svet 
splosne knjiznice (v nadaljnjem besedilu: svet) na podlagi javnega razpisa. Svet si mora pred 
imenovanjem ali razresltvl]o direktorja pridobiti soglasje obcin ustanoviteljic, ki imajo v lasti 
vee kot polovico soustanoviteljskega deleza , in mnenje obcin, ki so na splosno knjznico s 
pogodbo prenesle opravljanje te dejavnosti, ter mnenje strokovnih delavcev kniiznice. 

Svet Knjiznice Prezihov Voranc je dne 11. 8. 2006 v Uradnem listu RS objavil razpis za 
prosto delovno mesto direktorja. V Oddelku za kulturo in raziskovalno dejavnost ugotavljajo, 
da se je v razpisnem roku kot edina kandidatka prijavila Milena Pinter, ki izpolnjuje razpisne 
pogoje. Svet javnega zavoda Knjiznica Prezihov Voranc je na seji dne 3. 10. 2006 soglasno 
sprejel sklep, da se Milena Pinter, ki je bila direktorica tudi v prejsnjem mandatu, ponovno 
izbere za to delovno mesto. Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost pri Mestni obcini 
Ljubljana podpira kandidaturo Milene Pinter. 

Gospa Milena Pintar je diplomirala na Pedaqoski akademiji v Ljubljani (anqlescina , 
slovenscina) , V Knjiznici Prezihov Voranc je zaposlena od leta 1979, za direktorico Knjiznice 
Prezihov Voranc je bila prvic imenovana 21.8 .1996 . Knjiznica Prezihov Voranc je v preteklem 
mandatnem obdobju dosegla pozitivne poslovne in programske rezultate. 

Milena Pinter ima izdelano »Programsko usmeritev in vizijo razvoja Knjiznice Prezihov 
Voranc v mandatnem obdobju 2006-2011 «, ki jo je predlozila ob prijavi in predstavila na seji 
sveta zavoda . 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je predmetno zadevo obravnavala na 
1. seji dne 29. 11. 2006, ko je oblikovala predlog sklepa 0 soglasju k imenovanju direktorice 
Knjiznice Prezihov Voranc, ki ga predlaga Mestnemu svetu Mestne obclne Ljubljana v 
sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREOLOG 
13. 12. 2006 

Na podlagi 35 in 38. elena Zakona 0 lokalnih volitvah (Uradni list RS, st. 22/06 - UPB2) ter 
21 . in 27. 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 Mestne volilne komisije 

I. 

V Mestno volilno komisijo se i men u j e j e j 0 : 

1.	 Breda RAZOEVSEK, predsednica, roj. 1964, Krivec 24, Ljubljana
 
Marko OROBEZ, namestnik predsednice, roj. 1965, Aljazeva 7, Ljubljana
 

2.	 Lidija COLJA ROTH, clanica, roj. 1959, Kropova 17, Ljubljana
 
Saso MATAS, namestnik, roj. 1974, Tivolska 38, Ljubljana
 

3.	 Blaz KOSOROK, clan, roj. 1972, Vodovodna ul. 3, Ljubljana
 
-Joze RUPARCIC, namestnik, roj. 1966, Tugomerjeva 2, Ljubljana
 

4.	 dr. Tjasa STROBELJ, clanica, roj. 1949, Puhova 3, Ljubljana
 
Ivan KUHAR, namestnik, roj. 1945, Ob sotocju 16, Ljubljana
 

II. 

Mandat Mestne volilne komisije traja stiri leta. 

III. 
Ta sklep se objavi v Uradnem Iistu Republike Siovenije in velja od 20. 1.2007. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev:
 

V skladu s 35. clenom Zakona 0 lokalnih volitvah (Uradni list RS, 51. 22/06 - UPB2) ima obcinska
 
oz. mestna volilna komisija predsednika in tri clans ter njihove namestnike. Predsednik in njegov
 
namestnik se imenujeta izmed sodnikov ali izmed drugih diplomiranih pravnikov. Ostali clani in
 
njihovi namestniki se imenujejo po predlogih politicnih strank, drugih organizacij obcanov v obcini
 
ter obcanov,
 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je politicne stranke in Iiste, zastopane v
 
Mestnem svetu mestne obcine Ljubljana pozvala k evidentiranju za Mestno volilno komisijo.
 

Prispelo je osem predlogov. Za predsednika/co oz. njihovega/o namestnika/ico in clane/ice oz.
 
njihove namestnike so bili predlagani (po abecednem vrstnem redu):
 



Lidija COLJA ROTH, raj. 1959, univ. dipl . pravnica , sodnica na Okrajnem sodiscu
 

ljubljana,
 

Marko DROBEZ, raj. 1965, univ. dipl . pravnik , podjetnik,
 

Blaz KOSOROK, roj. 1972, univ. dipl . pravnik, v.d. direktorja TE - TOl
 

Ivan KUHAR, raj. 1945, upokojenec,
 

Saso MATAS, raj. 1974, univ. dlpl , pravnik, vodja sluzbe za javna narocila na MJU,
 

Breda RAZDEVSEK, raj. 1964, univ. dipl pravnica , odvetnica,
 

Joze RUPARCIC , raj. 1966, univ. dipl . pravnik, okrozni sodnik.
 

dr. Tjasa STROBElJ, roj. 1949, univ. dipl . pravnica, odvetnica.
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je sklenila mestnemu svetu predlagati 
predsednico in njenega namestnika ter clans in njihove namestnike, kot je razvidno iz predloga 
sklepa, oblikovanega na 2. seji komisije dne 13. 12. 2006 , ki ga predlaga Mestnemu svetu 
mestne obCine Ljubljana v sprejem . 

V skladu z zakonom traja mandat Mestne volilne komisije stirl leta. Mestna volilna komisija je v 
skladu s Statutom Mestne obcine Ljubljana samostojni organ, zato se sklep objavi v Uradnem 
listu Republike Siovenije. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na podlagi 32.a Zakona 0 lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 00/05) in 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 : 

Martin JAKSE 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 obcine Ljubljana. 

Stevilka :
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

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

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je objavila javni razpis v Uradnem 
listu RS, st. 123-124/06 dne 1. 12. 2006 ter obvestilo 0 razpisu v casopisu Dnevnik dne 
1. 12. 2006 za imenovanje 7-clanskeqa 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, da se za clane Nadzornega odbora 
Mestne obclne Ljubljana imenujejo : 

Martin JAKSE, roj. 1940, dipl. ekonomist tehniske smeri, ima vee kot 41 let delovnih 
izkusenj, od tega je bil od I. 1990 do 1995 svetovalec vlade na Ministrstvu za finance, od 
I. 1995 do 2000 je bil clan Raeunskega sodisca Republike Siovenije in od I. 200 je vodja 
notranjerevizijske sluzbe na Aerodromu Ljubljana, d.d.; 

Jovita AlMAN, pooblascena revizorka, roj. 1957, univ. dipl. ekonomistka, ima vee kot 26 
let delovnih izkusenj od tega je 10 let delala kot racunovodia 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 druzoi A storitve d.o.o.; 

mag. Ignac DOLENSEK, roj. 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 KAVGIG, roj. 1938, dr. ekonomskih znanosti, vee kot 37 let delovnih izkusen], 
od tega je delala deset let kot vodja financno racunovodskeqa sektorja na Gozdnem 
gospodarstvu Ljubljana, od leta 1992 je zaposlena kot profesorica za racunovodske 
predmete na Ekonomski fakulteti v Ljubljani; 

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

mag. Mitja SELAN, roj. 1971, univ. dipl. ekonomist, mag. znanosti, ima vee kot enajst let 
delovnih izkusenj; od I. 1997 do 2000 je bil svetovalec in svetovalec direktorja na 
podrocju sekundarnega trga vrednostnih papirjev na Agenciji za trg vrednostnih papirjev 
RS, od I. 2000 je svetovalec clana uprave in direktor kontrolinga in interne revizije v 
livilih Kranj, vmes je bil direktor Gorenjskega sejma; 

Silvester ZAMAN, pooblascen 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 vprasanja, volitve in imenovanja je na 2. seji dne 13. 12. 2006 
oblikovala predlog sklepa 0 imenovanju predsednika in sestih clanov Nadzornega sveta 
Mestne obclne Ljubljana in ga predlaga Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana v sprejem. 
V primeru sprejema predmetnega skiepa bo izbranim kandidatom vrocen sklep 0 

imenovanju, neizbranim kandidatom pa obvestilo 0 izbiri. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 
5. in 6. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obCine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji dne .. ... 
sprejel 

5 K L E P 

o imenovanju Statutarno pravne komisije 

I. 

V Statutarno pravno komisijo se i men u j e j e j 0 : 

Masa KOCIPER predsednica 

dr. Marta BON clanica 

Ales CERIN clan 

Dimitrij KOVACIC clan 

Milos PAVLICA clan 

II. 

Mandat clanov Statutarno pravne komisije je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 
obcine Ljubljana. 

Stevilka :
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu s 5. clenorn Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
obcine Ljubljana ima Statutarno pravna komsija poleg predsednika se stiri clans. V skladu s 
6. clenorn odloka svet imenuje predsednike in clane komisij na predlog Komisije za 
mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja, ki ga ta doloci na podlagi predlogov svetnlskih 
klubov in samostojnih svetnikov. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela 
da prlcne postopek evidentiranja za clans komisije ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 
obravnavala in oblikovala predlog sklepa. Izmed sedmih kandidatov je komisija sklenila 
predlagati mestnemu svetu , da se imenujejo: 

Masa KOCIPER, mestna svetnica, raj. 17.7. 1972, univ.dipl.prav. - za predsednico 
dr. Marta BON, mestna svetnica, roj. 22. 3. 1962, dr.klnezloloskih znanosti 
Ales CERIN, podzupan, roj. 18.7. 1949, univ.dipl.prav. 
Dimitrij KOVACIC, mestni svetnik, raj. 28. 11. 1954, univ. dipl. pravnik 
Milos PAVLICA, mestni svetnik, roj. 3. 10. 1950, pravnik 

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

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 
5. in 6. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na .. ... seji dne ..... 
sprejel 

5 K L E P 

o imenovanju Komisije za pobude obcanov 

I. 

V Komisijo za pobude obcanov se i men u j e j e j 0 : 

Marija Dunja PISKUR KOSMAC predsednica 

Peter Jozef BOZIC clan 

Mihael JARC clan 

Roman KOLAR clan 

Peter VILFAN clan 

II. 

Mandat clanov Komisije za pobude obcanov je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 
obcine Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu s 5. clenom Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
obcine Ljubljana ima Komisija za pobude obcanov poleg predsednika se stlrl clane. V skladu 
s 6. clenorn odloka svet imenuje predsednike in clane komisij na predlog Komisije za 
mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, ki ga ta doloci na podlagi predlogov svetniskih 
klubov in samostojnih svetnikov. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11 . 2006 
sprejela, da pricne postopek evidentiranja za clane komisije ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 
obravnavala in oblikovala predlog sklepa. Izmed sestih je komisija sklenila predlagati 
mestnemu svetu, da se imenujejo: 

Marija Dunja PISKUR KOSMAC, mestna svetnica, raj. 23. 11 . 1941, dr.medicine 
specialist -za predsednico 

Peter Jozef BOZIC, mestni svetnik, raj. 30. 12. 1932, gimnazijski maturant 

Mihael JARC, mestni svetnik, roj. 22. 5. 1950, univ. ekon. 

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

Peter VILFAN, mestni svetnik , raj. 29. 6. 1957, ekonomski tehnik 

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

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 
5. in 6. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. ... seji dne .. . .. 
sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Komisije za mednarodne odnose 

I. 

V Komisijo za mednarodne odnose se i men u j e j e j 0 : 

Roman JAKIC predsednik 

dr. Marta BON clanica 

doc. dr. Gregor GOMISCEK clan 

dr. .Iozef KUNIC clan 

Mitja MERSOL clan 

prof. dr. Andrej RUS clan 

prof. dr. Metka TEKAVCIC clanica 

II. 

Mandat clanov Komisije za mednarodne odnose je vezan na mandat Mestnega sveta
 
Mestne obcine Ljubljana.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

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

V skladu s 5. clenom Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana ima Komisija za mednarodne odnose poleg predsednika se sest clanov, V skladu s 6. 
clenom odloka svet imenuje predsednike in clane komisij na predlog Komisije za mandatna 
vprasanja, volitve in imenovanja, ki ga ta doloci na podlagi predlogov svetnlskih klubov in 
samostojnih svetnikov. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela da 
prlcne postopek evidentiranja za clane komisije ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala in 
oblikovala predlog sklepa. Izmed devetih je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se 
imenujejo: 

dr. Marta BON, mestna svetnica, raj. 22. 3. 1962, dr.kinezloloskih znanosti - za predsednico 

doc. dr. Gregor GOMISCEK, mestni svetnik, raj. 9. 5. 1957, doktor tehnicnih znanosti 

Roman JAKIC, mestni svetnik, roj. 1. 5. 1967, univ.dipl.pedagog in prafesor sociologije 

dr. Jozef KUNIC, mestni svetnik, raj. 6. 1. 1946, doktor znanosti 

Mitja MERSOL, mestni svetnik, raj. 13. 8. 1945, univ.dipl.novinar 

praf. dr. Andrej RUS, mestni svetnik, raj. 13. 8. 1962, dr. sociologije 

prof. dr. Metka TEKAVCIC, mestna svetnica, roj. 12. 6. 1961, doktraica ekonomskih znanosti 

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 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na. podl~gi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 
5. In 6. clena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljub~jana (Uradni list RS, st. 8/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. . .. seji dne ..... 
sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Komisije za priznanja 

I. 

V Komisijo za priznanja se i men u j e j e j 0 : 

dr. Milena Mileva BLAZIC predsednica 

mag. Nives CESAR clanica 

Bostjan CIZELJ clan 

Ales CERIN clan 

Ales KARDELJ clan 

Janko MODERNDORFER clan 

Danica SIMSIC clanica 

II. 

Mandat clanov Komisije za priznanja je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 
V skladu s 5. clenorn Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana ima Komisija za priznanja poleg predsednika se sest clanov , V skladu 5 6. clenorn 
odloka svet imenuje predsednike in clane komisij na predlog Komisije za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja, ki ga ta doloci na podlagi predlogov svetniskih klubov in samostojnih 
svetnikov. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela da 
pricne postopek evidentiranja za clane komisije ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala in 
oblikovala predlog sklepa. Izmed osmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu 
svetu, da se imenujejo: 

dr. Milena Mileva BLAZIG, mestna svetnica, raj. 12.9. 1956, dr.znanosti 5 podrocja literarnih 
ved - za predsednico 

mag. Nives CESAR , mestna svetnica , raj. 28. 9. 1956, magistra dr. medicine 

Bostian CIZELJ, mestni svetnik, raj. 11. 7. 1976, lesarski tehnik 

Ales CERIN, podzupan, raj. 18.7.1949, univ.dipl.prav. 

Ales KARDELJ, mestni svetnik, roj. 14.5. 1951, novinar 

Janko MODERNDORFER, podzupan , raj. 3. 10. 1965, tolrnac slovenskega znakovnega 
jezika 

Danica SIMSIC, mestna svetnica, raj. 22. 2. 1955, novinarka 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na ~odlag~ 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 
1~. I~ 13. clena ~?Ioka a .stalnih k.omisijah.in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubllana (Uradni list RS, st. 8/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne .. ... 
sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za finance 

I. 

V Odbor za finance se i men u j e j e j 0 : 

Jadranka DAKIC predsednica 

mag. Nives CESAR clanica 

Mojca KAVTICNIK clanica 

mag. Janez KOPAC clan 

Lilijana MADJAR clanica 

Franc SLAK clan 

Peter SUSNIK clan 

II. 

Mandat clanov Odbora za finance je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obcine
 
Ljubljana.
 

Stevilka :
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev:
 
V skladu z 12. clenorn Odloka a stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne
 
obcine Ljubljana ima naveden odbor poleg predsednika se sest cianov. V skladu s 13. clenorn
 
odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja doloci kandidate za predsednike in
 
clane odborov na predlog vodij svetniskih klubov in samostojnih svetnikov.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela
 
sklep 0 zacetku evidentiranja za clane ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala in oblikovala
 
predlog sklepa. Izmed devetih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se
 
imenujejo:
 

Jadranka DAKIC, podzupanja , roj. 13. 7. 1955, univ.dip!.ekonom. - za predsednico 

mag. Nives CESAR, mestna svetnica, roj. 28.9. 1956, magistra dr. medicine 

Mojca KAVTICNIK, mestna svetnica, roj. 16.6.1980, univ.dip!.ekonom. 

mag. Janez KOPAC , mestni svetnik , roj. 28. 7. 1961, mag. ekonomije 

Lilijana MADJAR, raj. 1960, univ. dipl . ekonomistka, mag. rnenedzmenta 

Franc SLAK, mestni svetnik, roj. 12. 8. 1938, univ. dip!. ekonomist 

Peter SUSNIK, mestni svetnik, roj. 15. 12. 1973, gradbeni tehnik 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13. 12. 2006 

Na ~odlag~ 27. elena Statuta ~estne ?~cin~ Ljublj~na (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 
1~. I~ 13. elena ~?Ioka 0 stalnih komisijah In stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
LjUb~jalna (Uradni Irst RS, st. 8/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji dne .... . 
spreje 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za lokalno samoupravo 

I. 

V Odbor za lokalno samoupravo se i men u j e j e j 0 : 

Janko MODERNDORFER predsednik
 
Bostjan CIZELJ clan
 

Stanka FERENCAK MARIN clanica
 

Masa KOCIPER clanlca
 

Vesna KOS BLEIWEIS clanica
 

Janez MOSKRIC clan
 

Marjeta VERBIC clanica
 

II. 

Mandat clanov Odbora za lokalno samoupravo je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne
 
obcine Ljubljana.
 

Stevilka :
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 
V skladu z 12. clenorn Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana ima naveden Odbor za lokalno samoupravo poleg predsednika se sest cianov. V skladu s 
13. clenorn odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja doloci kandidate za 
predsednike in clans odborov na predlog vodij svetniskih klubov in samostojnih svetnikov. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela sklep 0 

zacetku evidentiranja za clane ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala in oblikovala predlog 
sklepa. Izmed desetih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se imenujejo: 

Janko MODERNDORFER, podzupan, roj. 3. 10. 1965, tolrnac slovenskega znakovnega jezika 
za predsednika 

Bostian CIZELJ, mestni svetnik, raj. 11. 7. 1976, lesarski tehnik 

Stanka FERENGAK MARl N, raj. 1955, tehnologinja, iz Ljubljane 

Masa KOCIPER, mestna svetnica, roj. 17.7.1972, univ.dipl.prav. 

Vesna KOS BLEIWEIS, raj. 1944, dipl. oravnica, upokojenka 

Janez MOSKRIG, mestni svetnik, roj. 15. 2. 1979, lesarski tehnik 

Marjeta VERBIG, roj. 1944, univ. dipl. pravnica, upokojenka 

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

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na ~odlag~ 27. elena Statuta ~estne ?~ein~ Ljublj~na (Uradni list RS , st. 26/01 in 28/01) ter 
1~. I~ 13. elena ??Ioka 0 stalnih komisijan In stalnib odborih Mestnega sveta Mestne obCine 
LjUb~jalna (Uradni Irst RS, st. 8/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji dne .. .. . 
spreje 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost 

I. 

V Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost se i men u j e j e j 0 : 

Peter Jozef BOZIC predsednik 

prof. dr. Bojana BEOVIC clanica 

dr. Milena Mileva BLAZIC clanica 

Silva CRNUGEJ clanica 

Miro GORENSEK clan 

dr. Darko STRAJN clan 

prof. dr. Gregor TOMe clan 

II. 

Mandat clanov Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost je vezan na mandat Mestnega 
sveta Mestne obcine Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu z 12. clenorn Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana ima naveden Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost poleg predsednika se sest cianov. 
V skladu s 13. clenorn odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja doloci kandidate 
za predsednike in clane odborav na predlog vodij svetniskih klubov in samostojnih svetnikov. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela sklep 0 

zacetku evidentiranja za clane ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala in oblikovala predlog 
sklepa. Izmed trinajstih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se 
imenujejo: 

Peter Jozef BOZIC, mestni svetnik, roj. 30. 12. 1932, gimnazijski maturant - za predsednika 

praf. dr. Bojana BEOVIC , mestna svetnica , raj. 8. 2. 1959, zdravnica , doktorica znanosti 

dr. Milena Mileva BLAZIC , mestna svetnica, raj. 12. 9. 1956, dr.znanosti s podrocja Iiterarnih ved 

Silva CRNUGEJ , raj. 1954, dipl visja knjiznicarka 

Mira GORENSEK, mestni svetnik , roj. 9. 9. 1947, dr. medicine 

dr. Darko STRAJN , raj. 1949, raziskovalec, publicist 

praf. dr. Gregor TOMe, mestni svetnik, raj. 3. 2. 1952, dr.sociologije kulture 

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

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradn i list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 12. in 13. 
~Iena Odloka 0 ~talnih k?misijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, 51. 8/03) Je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji dne ... .. sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za zdravstvo in socialno varstvo 

I. 

V Odbor za zdravstvo in social no varstvo se i men u j e j e j 0 : 

Miro GORENSEK predsednik 

prof. dr. Bojana BEOVIC clanica 

Roman KOLAR clan 

Marko KOCIJAN clan 

Marija Dunja PISKUR KOSMAC clanica 

Saso RINK clan 

prof. dr. Andrej RUS clan 

Danica SIMSIC clanica 

Franc TURK clan 

Marjeta VESEL VALENTINCIC clanica 

dr. Slavko ZIHERL clan 

II. 

Mandat clanov Odbora za zdravstvo in social no varstvo je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne
 
obcine Ljubljana.
 

Stevilka :
 
Datum: ZUPAN
 

O b r a z l o z l t e v :
 
V skladu z 12. clenorn Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine
 
Ljubljana ima naveden Odbor za zdravstvo in socialno varstvo poleg predsednika se deset clanov, V
 
skladu s 13. clenorn odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja doloci kandidate
 
za predsednike in clane odborov na predlog vodij svetnisklh klubov in samostojnih svetnikov.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela sklep 0
 

zacetku evidentiranja za clane ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala in oblikovala predlog
 
sklepa . Izmed sestnajstih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se imenujejo:
 

Mira GORENSEK, mestni svetnik, raj. 9. 9. 1947, dr. medicine - za predsednika 
prof. dr. Bojana BEOVIC, mestna svetnica, raj. 8. 2. 1959, zdravnica , doktorica znanosti 
Roman KOLAR, mestni svetnik, roj. 11. 12. 1961, univ. dip!. obramboslovec 
Marko KOCIJAN, raj. 1949, dr. medicine 
Marija Dunja PISKUR KOSMAG, mestna svetnica, roj. 23. 11. 1941, dr.medicine specialist 
Saso RINK, mestni svetnik, raj. 11.6.1975, univ.dipl.prav. 
prof. dr. Andrej RUS, mestni svetnik, raj. 13. 8. 1962, dr. sociologije 
Danica SIMSIG, mestna svetnica, roj. 22. 2. 1955, novinarka 
Franc TURK, raj . 1949, doktor dentalne medicine 
Marjeta VESEL VALENTINGIG, mestna svetnica , roj. 31. 10. 1951, univ. dip!. pravnica 
dr. Slavko ZIHERL, mestni svetnik, raj. 23.9. 1945, doktor medicinskih znanosti 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 
12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji dne ..... 
sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo 

I. 

V Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo se i men u j e j e j 0 : 

Bojan ALBREHT predsednik
 

mag. Nives CESAR clanica
 

Bostjan CIZELJ clan
 

Mojca KAVTICNIK clanica
 

Bostjan KOREN elan
 

Janez PERGAR elan
 

Gregor PLESE clan
 

II. 

Mandat clanov Odbora za gospodarske dejavnosti , turizem in kmetijstvo je vezan na mandat
 
Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana.
 

Stevilka :
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 
V skladu z 12. clenom Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana ima naveden Odbor za gospodarske dejavnosti, turizem in kmetijstvo poleg predsednika se 
sest clanov. V skladu s 13. clenom odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
doloci kandidate za predsednike in clane odborav na predlog vodij svetnisklh klubov in samostojnih 
svetnikov. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela sklep 0 

zacetku evidentiranja za clane ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala in oblikovala predlog 
sklepa. Izmed enajstih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se imenujejo: 

Bojan ALBREHT, mestni svetnik, roj. 7. 8. 1947, univ.dipl.ekonom. - za predsednika 

mag. Nives CESAR, mestna svetnica, roj. 28. 9. 1956, magistra dr. medicine 

Bostian CIZELJ, mestni svetnik, roj. 11. 7. 1976, lesarski tehnik 

Mojca KAVTICNIK, mestna svetnica, raj. 16.6.1980, univ.dipl.ekonom . 

Bostian KOREN, raj. 1963, lzvrsnl direktor 

Janez PERGAR, roj. 1942, univ. dipl. ekonomist, predsednik uprave Kompas d. d. 

Gregor PLESE, raj. 1978, racunalniskl tehnik 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDlOG 
13.12.2006 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 51. 26/01 in 28/01) ter 
12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, 51. 8/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. ... seji dne ..... 
sprejel 

S K l E P 

o imenovanju Odbora za gospodarske jayne sluzbe in promet 

I. 

V Odbor za gospodarske jayne sluzbe in promet se i men u j e j e j 0 : 

prof. dr. Andrej RUS predsednik 

Marko SOKAl clan 

Miha JAZSINSEK clan 

Masa KOCIPER clanica 

Dimitrij KOVACIC clan 

Anton KRANJC clan 

Marija Dunja PISKUR KOSMAC clanica 

II. 

Mandat clanov Odbora za gospodarske jayne sluzbe in promet je vezan na mandat
 
Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu z 12. clenorn Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana ima naveden Odbor za gospodarske jayne sluzbe in promet poleg predsednika se sest 
clanov. V skladu s 13. clenorn odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja doloci 
kandidate za predsednike in clane odborov na predlog vodij svetniskih klubov in samostojnih 
svetnikov. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela sklep 0 

zacetku evidentiranja za clane ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala in oblikovala predlog 
sklepa. Izmed enajstih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se imenujejo: 

prof. dr. Andrej RUS, mestni svetnik, raj. 13. 8. 1962, dr. sociologije - za predsednika 

Marko SOKAl, mestni svetnik, roj. 24. 10. 1952, unv.dipl.ekonom. 

Miha JAZSINSEK, mestni svetnik, raj. 4. 11. 1941, univ. dipl. ing. arhitekture 

Masa KOCIPER, mestna svetnica, raj. 17.7. 1972, univ.dipl.prav. 

Dimitrij KOVACIC, mestni svetnik, roj. 28. 11. 1954, univ. dipl. pravnik 

Anton KRANJC, roj. 17.5. 1955, gradbeni inzenir 

Marija Dunja PISKUR KOSMAC, mestna svetnica, roj. 23.11.1941, dr.medicine specialist 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja predlaga Mestnemu svetu Mestne obcine 
ljubljana, da predlog sprejme. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13. 12. 2006 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS , st. 26/01 in 28/01) ter 
12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubfjana (Uradni list RS, st. 8/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji dne .. .. . 
sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za gospodarjenje z neprernlcnlnaml 

I. 

V Odbor za gospodarjenje z nepremicninami se i men u j e j e j 0 : 

Jadranka DAKIC predsednica 

mag. Janez GROSELJ clan 

Mojca KAVTICNIK clanica 

Iztok KORDIS clan 

Ales MIZIGOJ clan 

Janez MOSKRIC clan 

Slavko SLAK clan 

II. 

Mandat clanov Odbora za gospodarjenje z neprernicnlnaml je vezan na mandat Mestnega
 
sveta Mestne obcine Ljubljana.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev:
 

V skladu z 12. clenom Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne
 
obcine Ljubljana ima naveden Odbor za gospodarjenje z neprernicninarni poleg predsednika se
 
sest clanov, V skladu 5 13. clenorn odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja
 
dolocl kandidate za predsednike in clane odborov na predlog vodij svetniskih klubov in
 
samostojnih svetnikov.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela
 
sklep 0 zacetku evidentiranja za clans ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala in oblikovala
 
predlog sklepa. Izmed desetih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da
 
se imenujejo:
 

Jadranka DAKIG, podzupan]a, raj. 13.7.1955, univ.dipl.ekonom. -za predsednico 
mag. Janez GROSELJ, raj. 25. 2.1966, mag. strojnistva 
Mojca KAVTICNIK, mestna svetnica, raj. 16.6.1980, univ .dipl.ekonom. 
Iztok KORDIS, mestni svetnik, raj. 16.04.1953, univ.dipl.elektrotehnike 
Ales MIZIGOJ, roj. 8. 7.1928, univ . dipl. ekonomist 
Janez MOSKRIC, mestni svetnik, raj. 15. 2. 1979, lesarski tehnik 
Slavko SLAK, mestni svetnik, roj. 8. 2. 1962, gradbeni tehnik 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 
12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji dne .. .. . 
sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za stanovanjsko politiko 

I. 

V Odbor za stanovanjsko politiko se i men u j e j e j 0 : 

Saso RINK predsednik 

Bruna ANTAUER clanica 

Anja BAH ZIBERT clanica 

Anton COLARIC clan 

Bojan KARDELJ clan 

Mitja MARINSEK clan 

Janko MODERNDORFER clan 

II. 

Mandat clanov Odbora za stanovanjsko politiko je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne
 
obcine Ljubljana.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev:
 

V skladu z 12. clenorn Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana ima naveden Odbor za stanovanjsko politiko poleg predsednika se sest clanov. V skladu s 
13. clenorn odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja doloci kandidate za 
predsednike in clane odborov na predlog vodij svetnlskih klubov in samostojn ih svetnikov. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela sklep 0 

zacetku evidentiranja za clane ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala in oblikovala predlog 
sklepa. Izmed osmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se imenujejo: 

saso RINK, mestni svetnik, raj. 11.6.1975, univ.dipl.prav. - za prdedsednika 
Bruna ANTAUER, mestna svetnica, raj. 22. 5. 1954, univ.dipl.pedagoginja 
Anja BAH ZIBERT, mestna svetnica, raj. 27. 6. 1973, diplomirana vzgojiteljica predsolskih 
otrok 
Anton COLARIC, roj. 1954, svetovalec glavnega direktorja JP Energetika 
Bojan KARDELJ, raj. 26. 5. 1946, visjl upr. delavec, upokojenec 
Mitja MARINSEK, raj. 1941, upokojenec 
Janko MODERNDORFER, podzupan, raj. 3. 10. 1965, tolmac slovenskega znakovnega 
jezika 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13. 12. 2006 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS , 81. 26/01 in 28/01) ter 
12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, 81. 8/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji dne .. . .. 
sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za varstvo okolja 

I. 

V Odbor za varstvo okolja se i men u j e j e j 0 : 

Marija Dunja PISKUR KOSMAC predsednica 

doc. dr. Gregor GOMISCEK clan 

Miro GORENSEK clan 

Mihael JARC clan 

dr. Joze JURKOVIC clan 

Masa KOCIPER clanlca 

Branka LOVRECIC clanica 

II. 

Mandat clanov Odbora za varstvo okolja je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obcine
 
Ljubljana.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

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

V skladu z 12. clenom Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
obclne Ljubljana ima naveden Odbor za varstvo okolja poleg predsednika se sest clanov. V 
skladu s 13. clenom odloka Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja doloci 
kandidate za predsednike in clane odborav na predlog vodij svetniskih klubov in samostojnih 
svetnikov . 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela 
sklep 0 zacetku evidentiranja za clane ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala in oblikovala 
predlog sklepa. Izmed desetih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da 
se imenujejo: 

Marija Dunja PISKUR KOSMAC, mestna svetnica , roj. 23. 11. 1941, dr.medicine specialist
za predsednico 
doc. dr. Gregor GOMISCEK, mestni svetnik , raj. 9. 5. 1957, doktor tehnicnih znanosti 
Mira GORENSEK, mestni svetnik, raj. 9. 9. 1947, dr. medicine 
Mihael JARC, mestni svetnik , raj. 22. 5. 1950, univ. ekon. 
dr. Joze JURKOVIC, raj. 1955, dr. veterine 
Masa KOCIPER, mestna svetnica, raj. 17.7.1972, univ.dipl.prav. 
Branka LOVRECIC, roj. 1951, direktorica 

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

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 
12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obCine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji dne .... . 
sprejel 

5 K L E P 

o imenovanju Odbora za zasclto, resevan]e in civil no obrambo 

I. 

V Odbor za zascito, resevan]e in civilno obrambo se i men u j e j e j 0 : 

Mitja MERSOL predsednik 

Bruna ANTAUER clanica 

Kory GOLOB clan 

Gregor ISTENIC clan 

Roman KOLAR clan 

Miha KOPRIVSEK clan 

Iztok KORDIS clan 

II. 

Mandat clanov Odbora za zascito , resevanje in civilno obrambo je vezan na mandat
 
Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev:
 
V skladu z 12. clenom Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne
 
obcine Ljubljana ima naveden Odbor za zascito, resevanje in civilno obrambo poleg predsednika
 
se sest clanov. V skladu s 13. clenorn odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in
 
imenovanja doloci kandidate za predsednike in clans odborov na predlog vodij svetniskih klubov
 
in samostojnih svetnikov.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela
 
sklep 0 zacetku evidentiranja za clane ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala in oblikovala
 
predlog sklepa. Izmed dvanajstih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da
 
se imenujejo:
 

Mitja MERSOL, mestni svetnik, raj. 13. 8. 1945, univ.dipl.novinar - za predsednika 
Bruna ANTAUER, mestna svetnica, roj. 22. 5. 1954, univ.dipl.pedagoginja 
Kory GOLOB, roj. 2. 8. 1973, univ. dipl. politolog 
Gregor ISTENIC, mestni svetnik, roj. 5. 1. 1971, dipl. ing. strojnistva 
Roman KOLAR, mestni svetnik, raj. 11. 12. 1961 , univ. dipl. obramboslovec 
Miha KOPRIVSEK, roj. 21. 5. 1975, organizacijski tajnik 
Iztok KORDIS, mestni svetnik, raj. 16.04.1953, univ.dipl.elektrotehnike 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 12. in 13. 
~Iena O~loka 0 .stalni~ komisij.ah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 8/03 In . . . ) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji dne ... .. sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za predsolsko vzgojo in izobrazevanje 

I. 

V Odbor za predsolsko vzgojo in izobrazevanje se i men U J e Je J 0 : 

Eva STRMLJAN KRESLIN predsednica 

Bruna ANTAUER clanica 

Anja BAH ZIBERT clanica 

dr. Milena Mileva BLAZIC clanica 

dr. Boris GABERSCIK clan 

Stanka GRUDEN clanica 

Tine LOGAR clan 

Iztok KORDIS clan 

Jozica PAJNTAR clanica 

Marjeta VESEL VALENTINCIC elanica 

Avgustina ZUPANCIC clanica 

II. 

Mandat clanov Odbora za predsolsko vzgojo in izobrazevanje je vezan na mandat Mestnega sveta
 
Mestne obcine Ljubljana.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 
V skladu z 12. clenom Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana ima naveden Odbor za predsolsko vzgojo in izobrazevanje poleg predsednika se deset 
clanov. V skladu s 13. clenorn odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja dolocl 
kandidate za predsednike in clane odborav na predlog vodij svetniskih klubov in samostojnih 
svetnikov. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela sklep 0 

zacetku evidentiranja za clane ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala in oblikovala predlog 
sklepa. Izmed stirinalstih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se imenujejo: 

Eva STRMLJAN KRESLlN, mestna svetnica , raj. 4. 2. 1969, dipl.ekonom.- za predsednico 

Bruna ANTAUER, mestna svetnica, roj. 22. 5. 1954, univ .dipl.pedagoginja 

Anja BAH ZIBERT, mestna svetnica , raj. 27. 6. 1973, diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok 

dr. Milena Mileva BLAZIC, mestna svetnica, raj. 12.9. 1956, dr.znanosti s podroeja literarnih ved 

dr. Boris GABERSCIK, raj. 30. 6. 1923, dr. tehnicnih znanosti 

Stanka GRUDEN , roj. 26. 3. 1956, svetovalka za otrake s posebnimi potrebami 

Tine LOGAR, roj. 1953, prafesor slovenskega in anqleskeqa jezika ter knjlzevnosti 

Iztok KORDIS , mestni svetnik, raj. 16.04.1953, univ.dipl.elektrotehnike 

Jozica PAJNTAR, raj. 1953, dipl vzgojiteljica predsolskih otrok 

Marjeta VESEL VALENTINCIC, mestna svetnica, roj. 31. 10. 1951, univ. dipl. pravnica 

Avgustina ZUPANCIC, raj. 1950, soiclana delavka 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovania 



PREDLOG 
13. 12. 2006 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 
12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in ...) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na ..... seji 
dne ... .. sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za sport 

I. 

V Odbor za sport se i men u j e j e j 0 : 

dr. Marta BON predsednica 

Boris FERENCAK elan 

Roman JAKIC elan 

Dimitrij KOVACIC elan 

Boris MAKOTER elan 

prof. dr. Gregor TOMe elan 

Peter VILFAN elan 

II. 

Mandat clanov Odbora za sport je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obcine
 
Ljubljana.
 

Stevilka :
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 
V skladu z 12. clenorn Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
obcine Ljubljana ima naveden Odbor za sport poleg predsednika se sest cianov. V skladu s 13. 
clenorn odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja doloci kandidate za 
predsednike in clane odborav na predlog vodij svetnlskih klubov in samostojnih svetnikov. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 29. 11. 2006 sprejela 
sklep 0 zacetku evidentiranja za clane ter na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala in oblikovala 
predlog sklepa. Izmed desetih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da 
se imenujejo: 

dr. Marta BON, mestna svetnica, roj. 22. 3. 1962, dr.kinezioloskih znanosti - za predsednico 

Boris FERENCAK, raj. 1958, direktor 

Roman JAKIC, mestni svetnik, raj. 1.5.1967, univ.dipl.pedagog in profesor sociologije 

Dimitrij KOVACIC, mestni svetnik, raj. 28. 11 . 1954, univ. dipl. pravnik 

Boris MAKOTER, raj. 1954, univ. dipl. novinar 

prof. dr. Gregor TOMe, mestni svetnik, raj. 3. 2. 1952, dr.sociologije kulture 

Peter VILFAN, mestni svetnik, raj. 29. 6. 1957, ekonomski tehnik 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja predlaga Mestnemu svetu Mestne obclne 
Ljubljana, da predlog sprejme. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13. 12. 2006 

Na podlagi 46. elena Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevania (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno precisceno 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 

SKLEP 

o imenovanju nadomestne predstavnice
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Dr. France Preseren
 

I.
 

V Svet Vrtca Dr. France Preseren se namesto dr. Metode Lipnik Stangelj za predstavnico 
imenuje: 

Natasa CERNE. 

II. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavada. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Predsednica Sveta Vrtca Dr. France Preseren je poslala Mestni obcini Ljubljana dopis, v 
katerem je sporocila, da je dosedanja predstavnica Mestne obcine Ljubljana v svetu zavada 
dr. Metoda Lipnik - Stangelj podala pisno odstopno izjavo. Izjavo je imenovana predlozila 
tudi Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja. Na tej podlagi je Komisija za 
mandatna vprasanja , volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za 
nadomestnega clana oz. clanico . 

Prispel je en predlog , zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Nataso Cerne. 
Imenovana se je rodila leta 1971 in je po izobrazbi ekonomski tehnik ter zaposlena v Vrtcu 
Jarse , 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 2. seji dne 13. 12. 2006 
oblikovala predlog sklepa a imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v 
Svet Vrtca Dr. France Preseren, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na podlagi 46. elena Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/03 - uradno precisceno besedilo), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 11. elena Odloka a ustanovitvi javnega vzgojno 
izobrazevalnega zavada Osnovne sale Dragomelj (Uradni list RS, st. 25/06) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne ... . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnice
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Dragomelj
 

I. 

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

Darinka KOVACIC. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Odlok a ustanovitvi javnega vzgojno - izobrazevalnega zavada Osnovne sale Dragomelj 
(Uradni list RS, st. 25/06) v 9. clenu med drugim coloca, da predstavnike ustanoviteljic 
imenujeta in razresuieta sveta ustanoviteljic skladno 5 svojimi akti , in sicer taka , da imenujeta 
Obcinski svet Obclne Domzale in Mestni svet Mestne obcine Ljubljana vsak po enega, 
tretjega predstavnika pa imenujeta izrnenicno vsak za eno mandatno dobo . Tretjega 
predstavnika ustanoviteljic za prvo mandatno dobo imenuje Obcinski svet Obcine Dornzale. 

Na podlagi paziva OS Dragomelj za imenovanje predstavnika Mestne obcine Ljubljana v svet 
tega zavada je Komisija za mandatna vprasania, volitve in imenovanja prlcela 5 postopkom 
evidentiranja. 

V postopku evidentiranja sta prispela dva predloga . Komisija je mestnemu svetu sklenila 
predlagati Darinko KOVACIC. 

Darinka Kovacic, se je rodila leta 1957. Stanuje v Ljubljani in dela kat visja upravna delavka. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 2. seji dne 13. 12. 2006 
oblikovala predlog sklepa a imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet 
Osnovne sale Dragomelj , ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno precisceno 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 

SKLEP 

o imenovanju nadomestne clanice v Svet Osnovne sole .Jozeta Moskrica 

I. 

V Svet Osnovne sole Jozeta Moskriea se namesto Lidije Rizner za clanico i men u j e : 

Tjaso KUMP. 

II. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta . 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

S sklepom st. 014-95/05-2 0 imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet 
Osnovne sole Jozeta Moskriea je bila na 24. seji mestnega sveta dne 14. 11. 2005 med 
drugim imenovana za clanico sveta sole Lidija Rizner , Dne 3. 10. 2006 je imenovana podala 
odstopno izjavo. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je izvedla postopek evidentiranja za 
nadomestnega clana oz. clanico ter obravnavala in cdlocala 0 edinem predlogu. 

Tjasa Kump je rojena leta 1972. Po izobrazbi je dr. vet. medicine in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 2. seji dne 13. 12. 2006 
oblikovala predlog sklepa 0 imenovanju nadomestne clanice v Svet Osnovne sole Jozeta 
Moskriea in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13. 12. 2006 

Na podlagi 46. elena Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno precisceno 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 

SKLEP 

o imenovanju nadomestne clanice v Svet Solskega centra Ljubljana 

I. 

V Svet Solskega centra Ljubljana se namesto Ariane Larger - Vilenik za clanico 
imenuje: 

Simona LESAR. 

II. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

S sklepom st. 0652-42/03-2 a imenovanju ene clanice Mestne obcine Ljubljana v Svet 
Solskega centra Ljubljana je bila na 6. seji mestnega sveta dne 10. 11. 2003 imenovana za 
clanico sveta Ariana Larger - Vilenik. Dne 6. 10. 2006 je imenovana podala odstopno izjavo. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je izvedla postopek evidentiranja za 
nadomestnega clana oz. clanico. 

Izmed dveh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu Simona Lesar, ki je 
rojena leta 1966. Po izobrazbi je prof. razrednega pouka in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 2. seji dne 13. 12. 2006 
oblikovala predlog sklepa a imenovanju nadomestne clanlce v Svet Solskega centra 
Ljubljana in ga taka oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanla, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na podlagi Sklepa 0 organizaciji in zacetku dela Zavoda za gozdove Siovenije (Uradni list 
RS, st. 72/93, 3194, 43/94 , 15/98 in 72/02) 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 predstavnika Mestne obcine Ljubljana v
 
Svet Zavoda za gozdove Siovenije, Obrnocna enota Ljubljana
 

I. 

V Svet Zavoda za gozdove Siovenije, Obrnocna enota Ljubljana s e i men u j e : 

dr. David HLADNIK. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Sklepa 0 organizaciji in zacetku dela Zavoda za gozdove Siovenije (Uradni list RS, st. 72/93, 
3194 , 43/94 , 15/98 in 72/02) v 22. clenu med drugim doloca, da v svet obrnocne enote 
imenuje lokalna skupnost po dva predstavnika . V primeru, kjer je na obrnocju obmocne enote 
vee lokalnih skupnosti , se pri dolocitvi njihovih predstavnikov uporabi abecedni vrstni red 
imen lokalnih skupnosti. Tokrat sta to obcini Litija in Ljubljana. Mandat traja stiri leta. 

Na podlagi poziva Zavoda za gozdove Siovenije, Obrnocna enota Ljubljana za imenovanje 
predstavnika Mestne obcine Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna 
vprasarua, volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja . 

V postopku evidentiranja so prispeli trije predlogi. Komisija je mestnemu svetu sklenila 
predlagati dr. Davida Hladnika . 

Dr. David Hladnik, se je rodil leta 1962. Stanuje v Ljubljani in dela kot docent na fakulteti. Po 
izobrazbi je doktor znanosti - gozdarstva. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 2. seji dne 13. 12. 2006 
oblikovala predlog sklepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Zavoda 
za gozdove Siovenije , Obmocna enota Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno precisceno 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 ravnateljico Osnove sole Nove Fuzine 

Damjani KOROSEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Nove 
Fuzine . 

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 Osnovne sole Nove Fuzine, ki je bil objavljen v 
Solskih razgledih dne 4. 11. 2006 je prispela same ena vloga. Pri odpiranju vloge je bilo 
ugotovljeno, da kandidatka ustreza razpisnim pogojem. Svet Osnovne sole Nove Fuzine je 
zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Damjana Korosec, rojena leta 1965, ki je po izobrazbi profesorica razrednega pouka, po 
nazivu svetovalka , ima opravljen strokovni izpit ter solo za ravnatelje . Na osnovni soli Nove 
Fuzine je deset let ucila kot razredna uciteljica. Za ravnateljico sole je bila imenovana leta 
1998. 

V svoji prosn]! poudarja , da bo v prihodnjem mandatu dala vee poudarka graditvi pozitivne 
klime in odnosov med sodelavci, teamskemu delu in vkljueevanju v nove projekte in 
raziskovalne naloge. Kot edini kandidatki in zavoljo dolgoletnih lzkusen] v soli Nove Fuzine 

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

kandidatki Damjani Korosec za ravnateljico Osnovne sole Nove Fuz.ne na 2. seji 
13. 12. 2006 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi in ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13.12.2006 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno precisceno 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 Zavoda za usposabljanje Janeza Levca 

Mateju ROVSKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Zavoda za 
usposabljanje Janeza Levca. 

Stevilka:
 
Datum:
 

ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

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

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Zavada za usposabljanje Janeza Levca, ki je bil objavljen 
v Uradnem listu RS, st. 117-118 dne 17.11 .2006 je prispela samo ena vloga . Pri odpiranju vloge je 
bilo ugotovljeno, da kandidat ustreza razpisnim pogojem . Svet Zavada za usposabljanje Janeza Levca 
je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

V Oddelku za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport so prejeli razpisno dokumentacijo za 
ravnatelja Zavada za usposabljanje Janeza Levca in ugotovili , da se je na razpis prijavil Matej Rovsek. 

Matej Rovsek je prvotno diplomiral na Pedaqoski akademiji, smer fizika in tehnicna vzgoja, kasneje je 
zakljucil se visokosolskt program na Fakulteti za matematiko in fiziko ter magistrski studij na Fakulteti 
za druzbene vede, rnenedzrnent neprofitnih organizacij . Opravljen ima strokovni izpit na podrocju 

. vzgoje in izobrazevanje, strokovni izpit na podrocju socialnega varstva , pedaqosko dokvalifikacijo ter 
ravnateljski izpit. Udelezll se je razlicnih oblik izobrazevanja in usposabljanja za delo z osebami z 
motnjo v razvoju ter preucevanja solskih sistemov v tujini (Francija, Italija, Svedska, Finska , Nerncija in 
SVica). Njegove delovne izkusnje segajo ad poucevanja fizike in matematike na osnovnih in srednjih 
selah preko vodenje Varstveno delovnega centra Drustva Sarka, ki ga je vodil 2 leti do ravnateljevanja 
na Zavodu za usposabljanje Janez Levee. Gospod Matej Rovsek je tudi avtor stevilnih strokovnih 
ctankov s podrocja vzgoje in izobrazevanja otrok in mladostnikov z motnjami v dusevnern razvoju, 
veckrat pa je nastopil z referati na strokovnih srecanjh in okroglih mizah , sodeluje v razlicnih 
mednarodnih projektih, je soavtor posebnega programa vzgoje in izobrazevanja ter clan stevilnih 
strokovnih komisij, delovnih teles ter drustev. Zavod, ki je najvecja vzgojno izobrazevalna in varstvena 
ustanova v Ljubljani, razdeljena na pet dislociranih enot z najstevilnejsim kolektivom, je v teh letih vodil 
zelo uspesno, po nacelih dobrega gospodarjenja. Aktivno je sodeloval z Oddelkom za predsoisko 
vzgojo, izobrazevanje in sport pri resevanju problematike zavada . Sodeloval je v pripravi vrste javnih 
prireditev in predstavitev zavada, s katerimi so ciani kolektiva ter gojenci prlblizatl problematiko zavada 
taka civilni kat strokovni javnosti. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja a kandidatu za 
ravnatelja Zavada za usposabljanje Janeza Levca na 2. seji 13. 12. 2006 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Mateja Rovska in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 


