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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: 
 
 izr. prof. 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: 
 

- Izr. prof. 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                                           
                                                                                                              


