
                                                                                                                 PREDLOG 
                                                                                                                 23. 9. 2009 

 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno 
prečiščeno besedilo) ter 5. in 6. člena Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/03 in 138/06) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na ….. seji dne ….. sprejel 

 
 
 

S  K  L  E  P 
 

o imenovanju nadomestnega člana Komisije za pobude občanov 
 
                                                                     I. 
 
Za člana Komisije za pobude občanov se namesto  Petra Jožefa BOŽIČA   i m e n u j e: 
 
Marjan Jernej VIRANT. 
 
 
                                                                     II. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat članov komisije. 
 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                     Ž U P A N 
                                                                                                              
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu s 5. členom Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana ima Komisija za pobude občanov poleg predsednika še štiri člane. V skladu s 6. členom 
odloka svet imenuje predsednike in člane komisij na predlog Komisije za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja. 
 
S sklepom o imenovanju številka 011-47/2006-17 je bil v Komisijo za pobude občanov na                 
1. izredni seji mestnega sveta dne 18. 12. 2006 za člana komisije imenovan Peter Jožef Božič. 
 
Mestnemu svetniku Petru Jožefu Božiču je zaradi smrti prenehal mandat člana Komisije za 
pobude obačnov, zato je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  sklenila 
predlagati mestnemu svetu, da se v Komisijo za poimenovanje naselij in ulic namesto Petra 
Jožefa Božiča za člana komisije imenuje: 

- Majran Jernej Virant,  roj. 29.1.1934, po poklicu gozdarski tehnik, upokojenec 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 23. 9. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Komisije za pobude občanov, ki ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem.  
 

 
 
   Komisija za mandatna vprašanja, 

                                                                                             volitve in imenovanja                  



                                                                                                                 PREDLOG 
                                                                                                                 23. 9. 2009 

 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) ter 
12. in 13. člena Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/03 in 138/06) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. 
seji dne ….. sprejel 

S  K  L  E  P 
 

o  imenovanju nadomestne članice 
Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost 

 
                                                                 

I. 
 
Za članico Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost se namesto Petra Jožefa BOŽIČA                        
i m e n u j e: 
 
Eva STRMLJAN KRESLIN. 
 
 
                                                                     II. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat članov odbora. 
 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                     Ž U P A N 
                                                                                                              
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu z 12. členom Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana ima naveden Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost poleg predsednika še 
šest članov. S sklepom o imenovanju številka  011-47/2006-4 je bil v Odbor za kulturo in 
raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju: odbor) na 1. izredni seji mestnega sveta dne 18. 12. 2006 
za predsednika odbora imenovan Peter Jožef Božič. 
 
Mestnemu svetniku Petru Jožefu Božiču je zaradi smrti prenehal mandat predsednika odbora, 
zato je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  sklenila predlagati mestnemu 
svetu, da se namesto Petra Jožefa Božiča za članico odbora imenuje: 
 

- Evo STRMLJAN KRESLIN, mestno svetnico,  roj. 4. 2. 1969, dipl.ekonomistko 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 23. 9. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice odbora, ki ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem.  
 

 
 
   Komisija za mandatna vprašanja, 

                                                                                            volitve in imenovanja                                           
                                                                                                              

                       



                                                                                                                 PREDLOG 
                                                                                                                 23. 9. 2009 

 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) ter 
12. in 13. člena Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/03 in 138/06) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. 
seji dne ….. sprejel 

 
S  K  L  E  P 

 
o  imenovanju predsednika 

Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost 
 
                                                                     I. 
 
Za predsednika Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost  s e   i m e n u j e: 
 
prof. dr. Gregor TOMC. 
 
                                                           
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                     Ž U P A N 
                                                                                                              
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu z 12. členom Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana ima naveden Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost poleg predsednika še 
šest članov. S sklepom o imenovanju številka  011-47/2006-4 je bil v Odbor za kulturo in 
raziskovalno dejavnost (v nadaljevanju: odbor) na 1. izredni seji mestnega sveta dne 18. 12. 2006 
za predsednika odbora imenovan Peter Jožef Božič. 
 
Mestnemu svetniku Petru Jožefu Božiču je zaradi smrti prenehal mandat predsednika odbora, 
zato je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  sklenila predlagati mestnemu 
svetu, da se namesto Petra Jožefa Božiča za predsednika odbora imenuje dosedanjega člana 
odbora: 
 
- prof. dr. Gregorja TOMCA, mestnega svetnika,  roj. 3. 2. 1952, dr.sociologije kulture 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 23. 9. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju predsednika odbora, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
 

 
 
   Komisija za mandatna vprašanja, 

                                                                                             volitve in imenovanja                                           
                                                                                                              



                                                                                                                 PREDLOG 
                                                                                                                 23. 9. 2009 

 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) ter 
12. in 13. člena Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/03 in 136/06) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. 
seji dne ….. sprejel 

 
S  K  L  E  P 

 
o  imenovanju nadomestnega člana 

Odbora za urejanje prostora in urbanizem 
 
                                                                 

I. 
 
Za člana Odbora za urejanje prostora in urbanizem se namesto prof. dr. Gregorja Tomca                        
i m e n u j e: 
 
Bojan ALBREHT. 
 
 
                                                                     II. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat članov odbora. 
 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                     Ž U P A N 
                                                                                                              
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu z 12. členom Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana ima naveden Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost poleg predsednika še 
šest članov. S sklepom številka 011-47/2006-8 o imenovanju članov Odbora za urejanje prostora 
in urbanizem (v nadaljevanju: odbor) je bil na 1. izredni seji mestnega sveta dne 18. 12. 2006 
med drugim imenovan za člana prof. dr. Gregor Tomc. Predlagatelj, ki je predlagal imenovanega 
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je komisijo zaprosili, da se prof. dr. 
Gregorja Tomca na njegovo željo te funkcije razreši, zato je Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja  sklenila predlagati mestnemu svetu, da se namesto imenovanega za člana 
odbora imenuje: 
 

- Bojan ALBREHT, mestni svetnik,  roj. 7. 8. 1947, univ.dipl.ekonomist 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 23. 9. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana odbora, ki ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem.  
 

 
 
   Komisija za mandatna vprašanja, 

                                                                                             volitve in imenovanja                                           
                                                                                                              



                                                                                                                 PREDLOG 
                                                                                                                 23. 9. 2009 

 
Na podlagi 27., 30. in 31. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –  
uradno prečiščeno besedilo) ter 17. in 18. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo)  je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na ….. seji dne ….. sprejel 

 
 

S  K  L  E  P 
 

o imenovanju nadomestnega člana Komisije za poimenovanje naselij in ulic 
 
                                                                     I. 
 
Za člana Komisije za poimenovanje naselij in ulic se namesto Petra Jožefa BOŽIČA                       
i m e n u j e: 
 
Marjan Jernej VIRANT. 
 
 
                                                                     II. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat članov komisije. 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                     Ž U P A N 
                                                                                                              
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Določbe 18. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana določajo, da mestni svet 
ustanovi delovna telesa za obravnavo posameznih gradiv iz pristojnosti mestnega sveta. Četrti 
odstavek 50. člena poslovnika določa, da mestni svet ne more odločati o zadevah, katerih 
pristojno delovno telo ni obravnavalo. Iz navedenega izhaja, da mora mestni svet ustanoviti 
začasno ali stalno delovno telo, ki bo pristojno za obravnavanje oz. predlaganje zadev na 
področju poimenovanja naselij in ulic. V skladu s 30. členom Statuta Mestne občine Ljubljana 
mora imeti delovno telo najmanj polovico članov svetnikov.  
 
S sklepom o imenovanju številka 011-13/2007-1  je bil v Komisijo za poimenovanje naselij in ulic 
na 3. izredni seji mestnega sveta dne 12. 2. 2007 za predsednika komisije imenovan Peter Jožef 
Božič. 
 
Mestnemu svetniku Petru Jožefu Božiču je zaradi smrti prenehal mandat predsednika Komisije za 
poimenovanje naselij in ulic, zato je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v Komisijo za poimenovanje naselij in ulic namesto 
Petra Jožefa Božiča za člana komisije imenuje: 

- Majran Jernej Virant,  roj. 29.1.1934, po poklicu gozdarski tehnik, upokojenec 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 23. 9. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju nadomestnega člana Komisije za poimenovanje naselij in ulic, ki ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                            volitve in imenovanja                                           
                                                                                                              



 
                                                                                                                 PREDLOG 
                                                                                                                 23. 9. 2009 

 
Na podlagi 27., 30. in 31. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –  
uradno prečiščeno besedilo) ter 17. in 18. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo)  je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na ….. seji dne ….. sprejel 

 
 

S  K  L  E  P 
 

o  imenovanju predsednice 
Komisije za poimenovanje naselij in ulic 

 
                                                                     I. 
 
Za predsednico Komisije za poimenovanje naselij in ulic s e   i m e n u j e: 
 
doc. dr. Milena Mileva BLAŽIĆ. 
 
 
                                                           
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                     Ž U P A N 
                                                                                                              
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Določbe 18. člena Poslovnika Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana določajo, da mestni svet 
ustanovi delovna telesa za obravnavo posameznih gradiv iz pristojnosti mestnega sveta. Četrti 
odstavek 50. člena poslovnika določa, da mestni svet ne more odločati o zadevah, katerih 
pristojno delovno telo ni obravnavalo. Iz navedenega izhaja, da mora mestni svet ustanoviti 
začasno ali stalno delovno telo, ki bo pristojno za obravnavanje oz. predlaganje zadev na 
področju poimenovanja naselij in ulic. V skladu s 30. členom Statuta Mestne občine Ljubljana 
mora imeti delovno telo najmanj polovico članov svetnikov. Delovno telo mestnega sveta vodi 
član mestnega sveta kot predsednik. 
 
S sklepom o imenovanju številka 011-13/2007-1  je bil v Komisijo za poimenovanje naselij in ulic 
na 3. izredni seji mestnega sveta dne 12. 2. 2007 za predsednika komisije imenovan Peter Jožef 
Božič. 
 
Mestnemu svetniku Petru Jožefu Božiču je zaradi smrti prenehal mandat predsednika Komisije za 
poimenovanje naselij in ulic, zato je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  
sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v Komisijo za poimenovanje naselij in ulic namesto 
Petra Jožefa Božiča za predsednico komisije imenuje dosedanjo članico komisije: 
 

- doc. dr. Mileno Milevo BLAŽIĆ, mestna svetnica, roj. 1956, dr. znanosti s področja 
literarnih ved 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 23. 9. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju predsednice Komisije za poimenovanje naselij in ulic, ki ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem.  
 

 
   Komisija za mandatna vprašanja, 

                                                                                             volitve in imenovanja                                           



                                                                                                                          
PREDLOG                        
23. 9. 2009 

 
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana               
(Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) in 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Viški gaj (Uradni list RS, št. 39/08) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na … seji dne … sprejel 
 

 
S K L E P 

 
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 

Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca Viški gaj 
 
 

 
I. 

 

Janezu TOMCU preneha mandat člana Sveta Vrtca Viški gaj. 
 

  
                                                                          II. 

 

V  Svet Vrtca Viški gaj se  i m e n u j e : 
 
Nataša MIKLJIČ - HRIBAR. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N   
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 
58/09) v 46. členu med drugim določa, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije 
predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki staršev ter da njihov mandat traja štiri leta.  
 
S sklepom o imenovanju št. 014-79/08-2 je bil v Svet Vrtca Viški gaj na 20. seji mestnega sveta dne 
29. 9. 2009 imenovan za člana sveta vrtca Janez Tomc. Dne 2. 7. 2009 je imenovani sporočil Komisiji 
za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da ni več občan Mestne občine Ljubljana, zato prosi za 
razrešitev s funkcije člana sveta. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pričela s postopkom evidentiranja za nadomestnega člana oz. članico.  
 
Izmed dveh kandidatk je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu Natašo Mikljič - Hribar, rojeno 
1967, direktorico nepremičninskega podjetja iz Ljubljane. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 23. 9. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca Viški 
gaj, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
                                                                                    
 
                                                                              Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                   volitve in imenovanja                
                                                     

          



PREDLOG                        
23. 9. 2009 

 
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana               
(Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) in 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Vodmat (Uradni list RS, št. 39/08) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na … seji dne … sprejel 
 

 
S K L E P 

 
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 

Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca Vodmat 
 
 

 
I. 

 

Ariani LORGER - VILČNIK preneha mandat članice Sveta Vrtca Vodmat. 
 

  
                                                                          II. 

 

V  Svet Vrtca Vodmat se  i m e n u j e : 
 
Tina JESIH. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N   
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 
58/09) v 46. členu med drugim določa, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije 
predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki staršev ter da njihov mandat traja štiri leta.  
 
S sklepom št. 014-81/08-1 o imenovanju treh članov Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca Vodmat je 
bila na 18. seji mestnega sveta dne 30. 6. 2008 med drugim imenovana za članico sveta vrtca Ariana 
Lorger - Vilčnik. Dne 26. 6. 2009 je imenovana sporočila Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, da iz osebnih razlogov prosi za razrešitev s funkcije članice sveta. Na tej podlagi je 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja za 
nadomestnega člana oz. članico.  
 
Izmed dveh kandidatk je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu Tino Jesih, rojeno 1981, univ. 
dipl. politologinjo iz Ljubljane. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 23. 9. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca Vodmat, 
ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
                                                                                    
 
                                                                              Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                   volitve in imenovanja                
                                                     
 



            
PREDLOG                       
23. 9. 2009  

 
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09),  27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana               
(Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) ter 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole Danile Kumar (Uradni list RS, št. 51/97, 83/01 
in109/04) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel 
 

 
S K L E P 

 
o imenovanju treh predstavnikov 

Mestne občine Ljubljana v Svet Osnovne šole Danile Kumar 
 

I. 
 
V Svet Osnovne šole Danile Kumar  s e   i m e n u j e j o : 
 

- Črt KORINŠEK 
- mag. Darko KORBAR 
- Eva STRMLJAN KRESLIN 

 
II. 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
Številka: 
Datum: 
                                                                                                                   Ž U P A N  
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 
36/08 in 58/09) v 46. členu med drugim določa, da svet osnovne šole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki staršev ter da njihov mandat traja štiri 
leta.  
 
Na podlagi 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovne šole 
Danile Kumar (Uradni list RS, št. 51/97, 83/01 in109/04) je Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. 
 
Izmed petih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
šole, kot predstavniki Mestne občine Ljubljana imenujejo: 
 

- Črt Korinšek, roj. 1980,  univ. dipl. ekonomist, iz Ljubljane, 
- Mag. Darko Korbar, roj. 1956, mag. fizikalnih ved MBA, iz Ljubljane in 
- Eva Strmljan Kreslin, mestna svetnica, roj. 1969, dipl. ekonomistka, iz Ljubljane. 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 23. 9. 2009 sprejela 
sklep o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet Osnovne šole Danile 
Kumar in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem.     
 
 
                                                                              Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                   volitve in imenovanja                
                                                                              



 
PREDLOG                       
23. 9. 2009  

 
 
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (Uradni list 
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji 
dne ….. sprejel 
 
 

S K L E P 
 

o imenovanju predstavnico 
Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje frizerske šole Ljubljana 

 
 
                                                                         I. 
 
V Svet Srednje frizerske šole Ljubljana  s e   i m e n u j e : 
 
Eva KOŠULJANDIČ. 
 
                                                                         II. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                               Ž U P A N  
 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 
in 58/09) v 46. členu med drugim določa, da je v svetu šole eden izmed predstavnikov ustanovitelja 
tudi predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež, kolikor je ustanovitelj država. 
Navedeni člen določa tudi, da so člani imenovani za mandatno obdobje štirih let. 
 
Na podlagi poziva Sveta Srednje frizerske šole Ljubljana za imenovanje predstavnika Mestne občine 
Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja pričela s 
postopkom evidentiranja. 
 
Prispel je en predlog. Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet zavoda imenuje 
Evo Košuljandič. Imenovana se je rodila leta 1954 in je po izobrazbi gimnazijska maturantka in 
računovodja ter živi v Ljubljani. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji 23. 9. 2009 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje frizerske šole Ljubljana in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 
                                                                                          Komisija za mandatna vprašanja,  
                                                                                                    volitve in imenovanja 
 
 



PREDLOG                       
23. 9. 2009  

 
 
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (Uradni list 
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09)  in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji 
dne ….. sprejel 
 
 

S K L E P 
 

o imenovanju predstavnice 
Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje trgovske šole Ljubljana 

 
 
                                                                         I. 
 
V Svet Srednje trgovske šole Ljubljana  s e   i m e n u j e : 
 
Jadranka VOUK - ŽELEZNIK. 
 
                                                                         II. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                               Ž U P A N  
 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 
in 58/09)  v 46. členu med drugim določa, da je v svetu šole eden izmed predstavnikov ustanovitelja 
tudi predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež, kolikor je ustanovitelj država. 
Navedeni člen določa tudi, da so člani imenovani za mandatno obdobje štirih let. 
 
Na podlagi poziva Sveta Srednje trgovske šole Ljubljana za imenovanje predstavnika Mestne občine 
Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja pričela s 
postopkom evidentiranja. 
 
Prispel je en predlog. Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet zavoda imenuje 
Jadranko Vouk - Železnik. Imenovana se je rodila leta 1955 in je po izobrazbi univ. dipl. sociologinja  
ter živi v Ljubljani. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji 23. 9. 2009 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje trgovske šole Ljubljana in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 
                                                                                          Komisija za mandatna vprašanja,  
                                                                                                    volitve in imenovanja 
 
 



PREDLOG                       
23. 9. 2009  

 
 
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (Uradni list 
RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 in 58/09)  in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji 
dne ….. sprejel 
 
 

S K L E P 
 

o imenovanju predstavnice 
Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje šole tehničnih strok Šiška 

 
 
                                                                         I. 
 
V Svet Srednje šole tehničnih strok Šiška  s e   i m e n u j e : 
 
Cvetana TAVZES. 
 
                                                                         II. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                               Ž U P A N  
 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5, 36/08 
in 58/09)  v 46. členu med drugim določa, da je v svetu šole eden izmed predstavnikov ustanovitelja 
tudi predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež, kolikor je ustanovitelj država. 
Navedeni člen določa tudi, da so člani imenovani za mandatno obdobje štirih let. 
 
Na podlagi poziva Sveta Srednje šole tehničnih strok Šiška za imenovanje predstavnika Mestne 
občine Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja pričela s 
postopkom evidentiranja. 
 
Prispeli so trije predlogi. Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet zavoda imenuje 
Cvetana Tavzes. Imenovana se je rodila leta 1947 in je po izobrazbi prof. slovenskega in ruskega 
jezika  ter živi v Ljubljani. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji 23. 9. 2009 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje šole tehničnih strok Šiška 
in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 
                                                                                          Komisija za mandatna vprašanja,  
                                                                                                    volitve in imenovanja 
 
 



 
    

PREDLOG 
23. 9. 2009 

 
 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) in 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom – 
Center za kulturo mladih (Uradni list RS, št. 100/07 in 105/08) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na ….. seji dne …. sprejel 

 
S K L E P  

 
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice Mestne občine 

Ljubljana  
v Svet javnega zavoda  Pionirski  dom – Center za kulturo mladih 

 
 
 

I. 
 

Mag. Nataši BUCIK preneha mandat članice Sveta javnega zavoda  Pionirski  dom – Center 
za kulturo mladih. 

 
 

II. 
 

V  Svet javnega zavoda  Pionirski  dom – Center za kulturo mladih se  i m e n u j e : 
 
Neža VODUŠEK. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda.  
 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  
 
  
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Pionirski  dom – Center za kulturo mladih (Uradni list RS,  št. 100/07 in 
105/08)  v 16. členu med drugim določa, da ima svet zavoda štiri člane, od tega jih štiri izmed strokovnjakov 
s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Enega člana izvolijo zaposleni v 
zavodu kot svojega predstavnika. Navedeni člen določa tudi, da so člani sveta imenovani za štiri leta in 
začne teči z dnem konstituiranja sveta. 
 
S sklepom št. 014-167/09-1 o imenovanju  članov Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda Pionirski  
dom – Center za kulturo mladih je bila na 22. seji mestnega sveta dne  24. novembra 2008 med drugim 
imenovana za članico sveta mag. Nataša Bucik. Dne 19. avgusta 2009 je imenovana zaprosila Komisijo za 
mandatna vprašanja, volitve in imenovanja, da jo zaradi delovnih obveznosti in prekomerne zasedenosti 
razreši s funkcije članice sveta zavoda. Na tej podlagi je komisija pričela s postopkom evidentiranja za 
nadomestnega člana oz. članico.  
 
V postopku evidentiranja sta prispela dva predloga. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati Nežo 
Vodušek, rojeno leta 1954, po izobrazbi univ. dipl pravnico. Imenovana je strokovnjakinja s pravnega 
področja, saj je to njena osnovna izobrazba, poleg tega pa je službovala na področju lokalne samouprave in 
državne uprave. V zadnjem obdobju dela zlasti na področju oblikovanja zakonodaje s področja lokalne 
samouprave, pravne pomoči občinam, strokovne presoje zakonitosti organizacije in na področju delovanja 
občinskih organov in občinske uprave. 
 



Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 23. 9. 2009 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda Pionirski  
dom – Center za kulturo mladih, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.      
 

                                                                                   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                             volitve in imenovanja                                        



PREDLOG 
                                                                                                            23. 9. 2009 
 
Na podlagi 8. člena Uredbe o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 55/09) in 27. 
člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. sprejel 
 
 

S K L E P 
 

o imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda 
Krajinski park Ljubljansko barje 

  
I. 
 

V  Svet javnega zavoda Krajinski park Ljubljansko barje   s e   i m e n u j e : 
 
Jože KERNC. 

 

 
II. 
 

Mandat imenovanega traja štiri leta.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  
 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Uredba o Krajinskem parku Ljubljansko barje (Uradni list RS, št. 55/09) v 8. členu med drugim določa, 
da ima svet zavoda petnajst (15) članov, in sicer: štiri (4) predstavnike ustanovitelja, sedem (7) 
predstavnikov parkovnih lokalnih skupnosti, ki jih imenujejo občine Borovnica, Ig, Log, Dragomer, 
Škofljica, Vrhnika ter Mestna občina Ljubljana tako, da imenuje vsaka po enega (1), en (1) predstavnik 
delavcev zavoda, ki ga med seboj izvolijo delavci, zaposleni v zavodu in tri (3) predstavniki 
zainteresirane javnosti. 
 
Generalni direktor Direktorata za okolje je zaprosil Mestno občino Ljubljana, da imenuje svojega 
predstavnika v svet javnega zavoda. Na podlagi tega dopisa je Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja.  
 
Izmed šestih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu Jožeta Kernca,  rojenega 
1957, elektrotehnika iz Ljubljane. Imenovani je s strani Sveta Četrtne skupnosti Rudnik Mestne občine 
Ljubljana zadolžen za vodenje in sodelovanje pri projektu Krajinski park Ljubljansko barje. Imenovani 
je bil kot nekdanji predsednik Sveta Četrtne skupnosti Rudnik Mestne občine Ljubljana med glavnimi 
pobudniki ideje o zaščiti Ljubljanskega barja in ustanovitvi Krajinskega parka barje Ljubljansko barje, ki 
se je uveljavila kot skupna ideja vseh treh barjanskih četrtnih skupnosti ter je soustanovitelj Društva za 
Ljubljansko barje, katerega osnovni cilj je bila ustanovitev krajinskega parka in sedaj izvajanje Uredbe 
o Krajinskem parku Ljubljansko barje. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 23. 9. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju predstavnka Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda Krajinski 
park Ljubljansko barje, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
                                                                                 
 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                   volitve in imenovanja     



PREDLOG 
23. 9. 2009 

 
 
Na podlagi 28. člena Zakona o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno 
prečiščeno besedilo in 23/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na ….. seji dne …. sprejel 
 
 
 

S K L E P  
 

o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana  
v Svet Psihiatrične klinike Ljubljana  

 
  

I. 
 

V  Svet Psihiatrične klinike Ljubljana   s e   i m e n u j e : 
 
Ida MEDVED. 

 
II. 
 

Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                            Ž U P A N 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05 – uradno prečiščeno besedilo in 
23/08) v  28. členu med drugim določa, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, 
delavcev zavoda in zavarovancev oziroma drugih uporabnikov. Svet zavoda, ki opravlja 
dejavnost na sekundarni ravni, sestavljajo tudi predstavniki občin oziroma mesta, na katerih 
območju zavod opravlja dejavnost. Sestava in številčno razmerje je določeno s statutom 
zavoda.  
 
Svet Psihiatrične klinika Ljubljana je sprejel nov statut, ki je začel veljati 26.8.2009. Ker je 
zaradi spremenjene sestave sveta zavoda potreben sklic nove konstitutivne seje, je 
generalni direktor Psihiatrične klinike Ljubljana zaprosil Mestno občino Ljubljana za 
imenovanje enega predstavnika v svet tega zavoda. Na tej podlagi  je Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja.  
 
Prispel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati mestnemu svetu 
Ido Medved, rojeno 1955, višjo sanitarno tehnico, stanujočo v Ljubljani, ki dela kot direktorica 
podjetja ESO d.o.o.. 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 23. 9. 2009 
oblikovala predlog sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet 
Psihiatrične klinike Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
 
                                                                            

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                volitve in imenovanja                                        



PREDLOG 
23. 9. 2009 

 
Na podlagi sedmega odstavka 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 100/07 – US) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana 
na ….. seji dne …… sprejel 
 
 
 
 
 

M N E N J E  
 

h kandidaturi za direktorja  
Centra za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik 

 
 

Štefanu LEPOŠI se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Centra za socialno delo 
Ljubljana Vič - Rudnik.  
 
 
 
Številka: 
Datum:         Ž U P A N  
 
 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v :  
 
V skladu s sedmim odstavkom 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – 
uradno prečiščeno besedilo in 100/07 – US) imenuje direktorja javnega socialno varstvenega 
zavoda, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, svet zavoda s soglasjem ministra, in sicer 
po predhodnem mnenju lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež. Svet Centra za socialno 
delo Ljubljana Center je glede na zgoraj navedeno Mestno občino Ljubljana zaprosil za 
predhodno mnenje k imenovanju direktorja tega zavoda.  
 
Štefan Lepoša, rojen leta 1950, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani socialni delavec. Oddelek 
za zdravje in socialno varstvo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana ugotavlja, da ima 
predlagani ustrezna znanja in izkušnje za vodenje tega zavoda.   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o 
kandidatu Štefanu Lepoši za direktorja Centra za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik na 37. seji 
dne 23. 9. 2009 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi za imenovanega, ki ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
 
 
 
 


