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PREDLOG 
14.10.2009 

: :~~ ;J0Jlagi prvega odstavka 136. elena Stanovanjskega zakona (Uradni list RS, st. 69/03, 18/04 
Z,/f<SES in 47/06 - ZEN), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 
!!ry;,'c' precisceno besedilo) in 4. elena Odloka 0 ustanovitvi Sveta za varstvo pravic najemnikov 
S!c)f10vanj v Mestni obcini Ljubljana (Uradni list RS, st. 41/07) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
n3 ... :;eji dne ..... sprejel 

5 K L E P 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega clana
 
Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni obcinl Ljubljana
 

I. 

Ariani LORGER • VILCNIK preneha mandat clanice Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v 
rJes1ni obcini Ljubljana. 

II. 
V ::::,iet za varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni obcini Ljubljana se i men u j e : 

dr. Tarnai. CAKS. 

\bndat imenovanega je vezan na mandat sveta. 

Stevilka: 
ZUPAN 

Obrazloi.itev: 

S:Cln::)vanjski zakon v prvem odstavku 136. elena doloca, da obcinskl svet lahko ustanovi svet za 
varstvo pravic najemnikov, ki je sestavljen iz predstavnikov najemnikov. Odlok 0 ustanovitvi Sveta za 
varstvo pravic najemnikov stanovanj v Mestni obcin Ljubljana (Uradni list RS, st. 41/07) v 4. clenu 
.j"i)C3, da ima svet predsednika, namestnika predsednika in pet clanov, ki jih imenuje mestni svet 
izrned najemnikov. Mandatna doba predsednika, namestnika predsednika in petih clanov je vezana 
na mandatno dobo mestnega sveta. 

S sklepom st. 011-27/2007-2 0 imenovanju sedmih clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet za varstvo 
pravic najemnikov stanovanj v Mestni obcini Ljubljana je bila na 7. seji mestnega sveta dne 9.7.2007 
med drugim imenovana za clanico sveta Ariana Lorger - Vilcnik. One 26. 6. 2009 je imenovana 
sporocila Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, da iz osebnih razlogov prosi za 
r:,?rc~~!tev S funkcije clanice sveta. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasania, volitve in 
i:r,,;;ovanja pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico, 

r'!;'Jpel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati dr. Tornaza CAKSA, 
rn;p:;ega leta 1955, ki del a kot direktor v Zavodu za zdravstveno varstvo in je iz Ljubljane. 

f<olicisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 14. 10. 2009 oblikovala 
prediog sklepa 0 imenovanju nadomestnega clana Sveta za varstvo pravic najemnikov stanovanj v 
Mestni obcin Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14.10.2009 

NJ p,)uiagi 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 12. elena 
C'c::'JkJ 0 ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjiznica Ljubljana (Uradni list RS, st. 30/08, 103/08 in 
105/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obclne Ljubljana 
v Svet javnega zavoda Mestna knjiinica Ljubljana 

I. 

Petru Joiefu BOZICU preneha mandat clana Sveta javnega zavoda Mestna knjiznica Ljubljana. 

II. 

V Svet javnega zavoda Mestna knjiznica Ljubljana se i men u j e: 

dr. Maja ZUMER. 

M::mdat imenovane je vezan na mandat clanov sveta. 

Stevilka:
 
D,lLJi'n: ZUPAN
 

Obrazloiitev: 

C:.Jiok 0 ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjiznlca Ljubljana (Uradni list RS, st. 30/08, 103/08 in 105/08; 
v nadafjevanju zavod) v 12. cleno med drugim doloca, da ima svet zavoda stirl clane, od tega jih stirl izmed 
strokovnjakov s podrocja dela zavoda, Finane in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Enega clana izvolijo 
zaposleni v zavodu kot svojega predstavnika. Navedeni clen doloca tudi, da so clani sveta imenovani za 
stir: leta in mandat clanov sveta zavoda zacne teci z dnem konstituiranja sveta. 

S sklepom st. 014-169/09-2 0 imenovanju nadomestnega clana Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega 
Z3\'vJa Mestna knjiznica Ljubljana je bil na 29. seji mestnega sveta dne 22. junija 2009 imenovan za clana 
s. (;:3 mestni svetnik Peter Jozef Bozic. Imenovanemu je zaradi smrti prenehal mandat clana Sveta javnega 
z.r.oda Mestna knjiznica Ljubljana. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

P:-:spel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati dr. Majo Zurner, rojeno leta 1953, 
I<i dela na Filozofski fakulteti na Oddelku za bibliotekarstvo, informacijsko znanost in knjigarstvo in je iz 
Ljubljane. 

K:;misija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 14. 10. 2009 oblikovala predlog 
skiepa 0 imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavoda Mestna 
ki:jiznica Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14. 10. 2009 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno 
besedilo) in 17. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Siovensko mladinsko qledalisce Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 110/04 in 105/08) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel 

SKLEP 

a prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obclne Ljubljana 
v Svetjavnega zavada Siovensko mladinsko gledalisce Ljubljana 

I. 

Petru Joiefu BOZICU preneha mandat clana Sveta javnega zavoda Siovensko mladinsko qledalisce 
Ljubljana. 

II. 

V Svet javnega zavoda Siovensko mladinsko qledalisce Ljubljana se i men u j e: 

Slavko SLAK. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat clanov sveta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev: 

Odlok 0 ustanovitvi javnega zavoda Siovensko mladinsko qledalisce Ljubljana (Uradni list RS, st. 110/04 in 
105/08; v nadaljevanju: odlok) v 17. clenu med drugim doloca, da ima svet zavada pet clanov, od tega stirl 
izmed strokovnjakov 5 podrocja dela zavada, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Enega clana 
izvolijo zaposleni v zavodu kat svojega predstavnika. Navedeni clen doloca tudi, da so clani sveta 
imenovani za stiri leta in mandat clanov sveta zavada zacne teci z dnem konstituiranja sveta. 

S sklepom st. 014-14/09-2 0 imenovanju clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavada Siovensko 
mladinsko qledalisce Ljubljana je bil n a 24. seji mestnega sveta dne 26. januarja 2009 med drugim 
imenovan za clana sveta mestni svetnik Peter Jozef Bozic. Imenovanemu je zaradi smrti prenehal mandat 
clana Sveta javnega zavada Siovensko mladinsko qledalisce Ljubljana. 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 mestnega svetnika Slavka Siaka, 
rojenega leta 1962, ki dela kat direktor. Imenovani je v preteklem mandatu kat podzupan MOL deloval 
predvsem na podrocju druzbenih dejavnosti: kulture, predsolske vzgoje, izobrazevanja in sparta. Sodeloval 
je pri stevilnih razvojnih programih in projektih s podroc]a kulture. S financnim poslovanjem in 
zagotavljanjem financnih sredstev, z namenom zagotavljanja pogojev za oprav\janje dejavnosti, se v svoji 
sluzbi srecuje vsak dan. 

Kamisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 14. 10. 2009 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavada 
Siovensko mladinsko qledalisce Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14. 10. 2009 

:IJ ~: :;,:1Jgi 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 17. elena 
(.'J:,:;\d 0 ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledalisee Ijubljansko (Uradni list RS, st. 73/04 in 105/08) 
je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obclne Ljubljana 
v Svet javnega zavoda Mestno qledalisce Ijubljansko 

I. 

Petru Jozefu BOZICU preneha mandat clan a Sveta javnega zavoda Mestno gledalisee Ijubljansko. 

II. 

V Svetjavnega zavoda Mestno qledalisce Ijubljansko se i men u j e: 

MitjJ MERSOL. 

f,,::=;ndat imenovanega je vezan na mandat clanov sveta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

O,j'ok 0 ustanovitvi javnega zavoda Mestno qledalisce Ijubljansko (Uradni list RS, 51. 73/04 in 105/08; v 
nadaljevanju: odlok) v 17. clenu med drugim doloca, da ima svet zavoda stir] clans, od tega jih stiri izmed 
strokovnjakov s podrocja dela gledalisca, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Enega clana izvolijo 
zaposleni v gledaliscu kot svojega predstavnika. Navedeni clen doloca tudi, da so clani sveta imenovani za 
ski leta in mandat clanov sveta zavoda zacne teci z dnem konstituiranja sveta. 

S skleporn 51. 014-170/08-1 0 imenovanju clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavoda Mestno 
gledalisce Ijubljansko je bil na 22. seji mestnega sveta dne 24. novembra 2008 med drugim imenovan za 
Carla sveta mestni svetnik Peter Jozef Bozic. Imenovanemu je zaradi smrti prenehal mandat clana Sveta 
jl.:',cga zavoda Mestno qledalisce Ijubljansko. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
::,·,(;i":~'Janja pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

Prispela sta dva predloga. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati mestnega svetnika Mitja 
f:1ERSOLA, rojenega leta 1945. Imenovani je diplomirani novinar, ki je s pisanjem zace' pred 45 leti pri 
~J11;:]dini, Tribuni, redno zaposlitev pa je koncal lani kot komentator Dela, pred tem pa je bil od aprila 1996 do 
oktobra 2003 odgovorni urednik Dela. Kot student v ZDA je opravljal prakso pri New York Timesu.Leta 
1%9 je dobil zaposlitev pri Delu. Kot reporter pri TT (Tedenski tribuni) je med drugim skoraj pol leta porocal 
tudi iz zahodnoafriskih drzav, Lela 1971 mu je londonski SBG ponudil zaposlitev v Londonu, kjer je v 
svetovnem servisu te ugledne britanske RTV druzbe delal kot novinar pet let, medtem pa je bil tudi dopisnik 
Df:)J .z Velike Britanije. Po vrnitvi iz Londona je na Delu opravljal razne novinarske in uredniske funkcije, tik 
pred cdhodom za dopisnika v ZDA pa je bil dye leti urednik Sobotne priloge Dela. Vmes je tudi predaval 
ncvi.iarstvo in leta 1987 poskrbel za prvo izdajo revije Siovenija v anqlescini. Med sedemletnim 
dcp;snistvom v New Yorku je bil dva mandata predsednik FPA (Foreign Press Association of New York), 
najstarejseqa tisocclanskeqa zdruzenja tujih dopisnikov v ZDA. Je tudi clan odbora mednarodnega 



medijskega instituta IPI (International Press Institute), ki v prizadevanjih za svobodo izrazanja ze 58 let 
zdruzu]e novinarje in medijske zaloznike iz vee kot 120 drzav vsega sveta. Poleg daljsih feljtonov 0 Severni 
Irski, sse in kronike Dela je napisal tudi nekaj knjig (Studenlje na barikadah, Sedma sila, Arnericani kar 
tako, Dobrodosli v Sioveniji idr.). Kot mestni svetnik dobra pozna pristojnosti ustanovitelja, kot tudi deja 
zavoda. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 14. 10. 2009 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavoda Mestno 
qledalisce Ijubljansko, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
14.10.2009 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) in 6. elena Odloka 0 ustanovitvj javnega 
vzgojno - izobrazevalnega zavoda Glasbene sole Franca Sturma (Uradni list RS, st. 51/97, 56/01 
in 35/04) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .... seji dne ..... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju dveh predstavnikov Mestne obclne Ljubljana
 
v Svet javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda Glasbene sole Franca Sturma
 

I. 

V Svet javnega vzgojno izobrazevalnega zavoda Glasbene sole Franca Sturma 
se imenujeta: 

Meta SKUFCA
 
mag. Franc ZUGELJ
 

II. 
Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Ob r a z I 0 zit e v : 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5. 36/08 in 
58/09) v 46. clenu med drugim doloca, da svet javnega zavoda sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja in da jim mandat traja stiri leta. Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno - izobrazevalneqa 
zavoda Glasbene sole Franca Sturma (Uradni list RS, st. 51/97, 56/01 in 35/04) v 6. cienu med drugim 
doloca, da predstavnike ustanoviteljev imenujeta Mestni svet Mestne obcine Ljubljana in Obcinski svet 
Obcine Medvode tako, da imenuje Mestni svet Mestne obcine Ljubljana dva predstavnika in Obcinski 
svet ObCine Medvode enega predstavnika. 

Na podlagi poziva javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda Glasbene sole Franca Sturma za 
imenovanje dveh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna 
vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Prispela sta dva predloga, zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu: 

Meto SKUFCA, raj. 1961, univ. dip!. ekonomistko iz Ljubljane in
 
mag. Franca ZUGLJA, raj. 1952, uciteljco trobente iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 37. seji 14. 10. 2009 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju dveh predstavnikov lVIestne obcine Ljubljana v Svet javnega vzgojno 
izobrazevalneqa zavada Glasbene sole Franca Sturma in ga taka ablikavanega predlaga mestnemu 
svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14.10.2009 

iL, podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaciji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
" ',';cini list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
C.:; :,dni list RS, st. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
ncl ..... seji dne ..... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Srednje medijske in qraflcne sole Ljubljana
 

I. 

Roku KLEINDIENSTU preneha mandat clana Sveta Srednje medijske in qraficne sale Ljubljana. 

II. 

V Svet Srednje medijske in grafiene sole Ljubljana se i men u j e : 

Andrej MEGLIC. 

~1C1ndat imenovanega je vezan na mandat sveta sole. 

~\cvilka: 

Datum: ZUPAN 

Obrazloiitev: 

ZJ!-on 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 
58/09) v 46. clenu med drugim doloca, da je v svetu sole eden izmed predstavnikov ustanovitelja tudi 
predstavnik lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod sedez, kolikor je ustanovitelj drzava. 
Navedeni clen doloca tudi, da so clani imenovani za mandatno obdobje stirih let. 

S sklepom st. 014-163/08-2 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Srednje 
medijske in qraficne sole Ljubljana je bil na 12. izredni seji mestnega sveta dne 17. 11. 2008 
irnenovan za clana sveta sole Rok Kleindienst. One 21.4.2009 je imenovani pisno sporocil svetu sole, 
d-: i\<:preklicno odstopa. Svet sole je dne 7.7.2009 izjavo poslal Komisiji za mandatna vprasanja, 
VC!:t'iC in imenovanja. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela 
s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

Frispel sta dva predloga. Komisija je sklenila mestnemu svetu predlagati Andreja MEGLlCA, rojenega 
1957, prof. fitozofije in zgodovine iz Ljubljane. 

K,misija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 38. seji dne 14. 10. 2009 oblikovala 
predloq skiepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Srednje 
medijske in qraficne sale Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14.10.2009 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list 
RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji 
dne ..... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Srednje upravno administrativne sole Ljubljana
 

I. 

V Svet Srednje upravno administrativne sole Ljubljana 5 e i men u j e : 

Janez MOSKRIC. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

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

Zakon oorganizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 
in 58/09) v 46. clenu med drugim doloca, da je v svetu sole eden izmed predstavnikov ustanovitelja 
tudi predstavnik lokalne skupnosti, na obmocju katere ima zavod sedez, kolikor je ustanovitelj drzava. 
Navedeni clen doloca tudi, da so clani imenovani za mandatno obdobje stirih let. 

Na podlagi poziva ravnatelja Srednje upravno administrativne sole Ljubljana za imenovanje 
predstavnika Mestne obcine Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasaja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Komisija je odlocala 0 enem predlogu in sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet zavoda 
imenuje mestni svetnik Janez MOSKRIC. Imenovani se je rodil leta 1979 in je absolvent Fakultete za 
upravo. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 37. seji 23. 9. 2009 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Srednje upravno administrativne 
sole Ljubljana in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14.10. 2009 

N3 podlagi 55. elena Zakona a socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 
41/07 - popr. in 122/07 - US) ter 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 
St. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne 
..... sprejel 

SKLEP 
a prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obclne 

Ljubljana v Svet Coma starejsih obcanov Ljubljana - Bei.igrad 

I. 

Petru Joi.efu BOZICU preneha mandat clana Sveta Doma starejsih obcanov Ljubljana 
Beziqrad. 

II. 

V Svet Doma starels'h obcanov Ljubljana - Bezigrad se i men u j e: 

Branko OMERZU. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat clanov sveta. 

Stevilka:
 
D:ium: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu s 55. clenom Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 41/07 
popr. in 122/07 - US) socialno varstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga med drugim sestavljajo tudi 
predstavniki lokalne skupnosti. Mandat clanov Doma starejslh obcanov Ljubljana - Beziqrad traja stir; leta. 

S sklepom st. 014-147108-1 0 imenovanju clana Mestne obcine Ljubljana v Svet Doma starejsih obcanov 
Ljubljana - Beziqrad je bil na 20. seji mestnega sveta dne 29. septembra 2009 imenovan za clana sveta 
rrv-stnl svetnik Peter Jozef Bozic. Imenovanemu je zaradi smrti prenehal mandat ciana Sveta Doma 
=u8jsih obcanov Ljubljana - Beziqrad, Dom starejsih obcanov Ljubljana - Beziqrad je Mestno obcino 
L;Gbijana zaprosil za imenovanje nadometnega predstavnika lokalne skupnosti. Na tej podlagi je Komisija 
za mandalna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s poslopkom evidentiranja za nadomestnega clana 
oz. clanico. 

1"-: podlagi evidenliranja so prispeli stir]e predlogi. Komisija je za nadomeslnega predstavnika Meslne 
obcine Ljubljana v svelu zavoda sk/enila predlagali Branka OMERZUJA, rojenega leta 1950, univ. dipl. 
sociologa jz Ljubljane. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 14. 10. 2009 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju nadomeslnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega Doma starejsih 
obcanov Ljubljana - Beziqrad, ki ga predlaga mestnemu svelu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14.10. 2009 

Na podlagi 55. elena Zakona a socia/nem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 
41/07 - popr. in 122/07 - US) ter 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 
st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne 
..... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana 
v Svet Doma starejsih obcanov Fuzlne 

I. 

V Svet Doma starejsih obcanov Fuzine s e i men u j e : 

Stanislava Marija FERENCAK MARIN. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta.
 

Stevilka:
 

Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu s 55. clenorn Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, 51. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 41/07 
popr. in 122/07 - US) socialno varstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga med drugim sestavljajo tudi 
predstavniki lokalne skupnosti. Mandat clanov Doma starejsin obcanov Fuzine traja stirl leta. 

Direktorica Doma starejsih obcanov Fuzine je Mestno obcino Ljubljana zaprosila za imenovanje 
predstavnika/ice lokalne skupnosti. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasao]a, volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

Komisija je odlocala a dveh predlogih in sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet zavada 
imenuje Stanislavo Marijo FERENCAK MARIN, rojeno leta 1955, gimnazijsko maturantko iz Ljubljane. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 14. 10. 2009 oblikovala predlog 
skiepa 0 irnenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega Doma starejsih obcanov Fuzine, 
ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14.10.2009 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) in 11. elena Statuta javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni 
rehabilitacijski institut Republike Siovenije - Soca stevilka 50-020-1/32 z dne 9. 7.2009: je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel 

SKLEP 

a imenavanju predstavnika Mestne obclne Ljubljana
 
v Svet javnega zdravstvenega zavada
 

Univerzitetni rehabilitacijski lnstltut Republike Siovenije - Saca
 

I. 

V Svet javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Slovenije 
Soca 5 e i men u j e : 

Roman JAKIe. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlazitev: 

Statut javnega zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabllitacijski institut Republike Siovenije 
Soca stevilka 50-020-1/32 z dne 9.7.2009 med drugim v 11. clenu doloca, da ima svet instituta 
sedem clanov, v katerem je tudi en predstavnik Mestne obcine Ljubljana. Navedeni clen doloca 
tudi, da se clani sveta instituta izvolijo oziroma imenujejo za stiri leta in so lahko ponovno izvoljeni 
oziroma imenovani. 

Komisija je odlocala 0 enem predlogu in sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet lnstituta 
imenuje mestni svetnik Roman JAKie, rojen leta 1967, univ. dipl. pedagog in profesor sociologije. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 14. 10.2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega 
zdravstvenega zavoda Univerzitetni rehabilitacijski institut Republike Siovenije - Soca, ki ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14.10. 2009 

:Ja podlagi 46. elena Zakana a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanla (Uradni list 
RS, st. 16/07 - UPB5: 36/08 in 58/09), 17. elena Sklepa 0 ustanovitvi vzgojno-izobrazevalnega 
zavoda Zavod za gluhe in naqlusne Ljubljana z dne 23.10.2008 in 27. elena Statuta Mestne 
obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

SKLEP 

a imenavanju predstavnice
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Zavada za gluhe in naqlusne Ljubljana
 

I. 

V Svet Zavoda za gluhe in naqlusne Ljubljana 5 e i men u j e : 

Bruna ANTAUER. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevanja 0 orqanizaciji In financiranju vzgoje in 
lzobrazevanla (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) v 46. elenu med drugim doloca, da je v 
svetu sole eden izmed predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima 
zavod sedez, kolikor je ustanovitelj drzava. Navedeni clen tudi doloca, da so clani imenovani za mandatno 
obdobje stirih let. Sklep 0 ustanovitvi vzgojno-izobrazevalnega zavoda Zavod za gluhe in naqlusne 
Ljubljana z dne 23.10.2008 v 17. clenu doloca, da je v svetu zavoda en predstavnik Mesne obcine 
Ljubljana. 

Na podlagi poziva Sveta Zavoda za gluhe in naqlusne Ljubljana za imenovanje predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasaja, volitve in imenovanja pricela s postopkom 
evidentiranja. 

Izmed stirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu mestno svetnico Bruno ANTAUTER, 
rojeno leta 1954, univ. dipl. pedagoginjo. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 37. seji 14. 10.2009 oblikovala predlog sklepa 
o imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Zavoda za gluhe in naqlusne Ljubljana in ga 
tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14.10.2009 

i"Ja podlagi 53. a elena Zakona a orqanizacfji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(l.'rc:dni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
lit 1.<3, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji 
dne .. sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Trnovo 

Suzani ANTIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Trnovo. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 i it e v: 

/ ..kladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
:::t. 16/07- UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odlocitvlio a izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 

vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnoc]u katere ima 
zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrlca Trnovo, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, st. 
69/09 dne 4.9. 2009 se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje formalne pogoje za razpisano delovno 
mestno ravnatelja/ice vrlca. 

Suzana ANTIC, rojena 1964 v Vranju, je leta 2009 zakljucila studi] na Fakulteti za management v 
Kopru in si pridobila strokovni naslov magistrica znanosti. Po koncanl osnovni soli je Srednjo 
v:'£.10jiteljsko solo v Ljubljani zakljucila leta 1983, se za eno leta zaposlila v Univerzitetnem klinicnern 
ccdru v Ljubljani kat vzgojiteljica predsolskih otrok v bolnisnici ter ob delu vpisala studi] na Pedaqoski 
f, kuiteti, smer razredni pouk. Leta 1984 se je kat vzgojiteljica zaposlila v Viskih vrlcih ter leta 1989 
zakljucila visjesolski studi], Leta 1991 se je vpisala na univerzitetni studij na Pedaqoski fakultete, smer 
defektologija in jo 1996 uspesno zakljuclla. Od leta 2004 je ravnateljica Vrlca Trnovo. V letu 2006 je 
koncala specialisticni studij »Management v izobrazevanju« na Fakulteti za management v Kopru. Ima 
opravljen ravnateljski in strokovni izpit. Imenovana je v predstavljeni viziji vrtca poudarila sledece 
srednjerocne cilje: ustvariti vzgojno izobrazevalno okolje, ki najbolje zadovoljuje interese in potrebe 
otroka in hkrati razvija socialne in druzbene vrednote, nadgraditi lastni edukacijski model, do 2013 
leta; spodbujati koordinirano sodelovanje med starsi, vzgojitelji, organizacijami, lokalno skupnostjo ter 
st.okovnirni in znanstvenimi institucijami doma in po svetu; ohranjati in spodbujati pogum in smelost, 
spretnosti in znanja v neposrednem ucenju drug ad drugega; razvijati kreativno raziskovanje otrok in 
odraslih, v aktivnem iskanju novih rnoznosti in priloznosti sodelovanja s starsl; vzpostaviti 
rnedgeneracijsko sredisce do leta 2011; povecati vpetost v mednarodni prostor; do leta 2010 razvoj 
C(~ntra ucenja, Cjl] ji je nadgraditi ze uveljavljen razviti edukacijski model Trnovski model temeljnega 
ucenja, postati eden ad vrhunskih vrlcev ter preko uvajanja modela v druge vrtce vzpostaviti prvo 
virtualno Evropsko rnrezo vrlcev. V strategiji imenovana poudarja sledece smernice: dobra 
f:omunikacija in razvite socialne vescine in sposobnosti, povezovanje z drugimi inovativnimi vrtci v 
sirsern evropskem prostoru in povezovanje in zdruzevan]e Ijudi, ustanov, prostorov in okolja kat 
iznodisce nastajanja mednarodnega - virlualnega vrtca. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevan]e dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Suzane Antic. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja a kandidatki za 
ravnateljico Vrtca Trnovo na 37. seji dne 14. 10. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Suzane Antic in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14. 10. 2009 

~IJ podlagi 16. elena Zakona 0 izobrazevanju odraslih (Uradni list RS, st. 110106), 
52,. 3 elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 
-- l)f:>B5 in 36/08) 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za direktorja javnega zavoda 
Center za dopisno lzobrazevan]e Univerzum 

Marku PERSINU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja javnega zavoda Center za 
dopisno izobrazevan]e Univerzum. 

t~}aturn: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

'! skladu 5 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS. st. 16/07- UPB5 in 36/08) si mora svet javne sole pred imenovanjem ravnatelja, ki je 
r::lLJ(Joski vodja in poslovodni organ, pred odlocltvi]o 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 

\ ,,~:h kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere 
irna zavod svoj sedez. Zakon 0 izobrazevanju odraslih (Uradni list RS, st. 110106) v 16. clenu 
c'cl:::(a, da je poslovodni organ in andraqoski vodja organizacije za izobrazevanje odraslih 
ci: ('<or. Svet javnega zavoda Center za dopisno izobrazevanje Univerzum je na Mestno obcino 
Lju~ljana naslovilo zaprosilo za mnenje h kandidaturi za delovno mesto direktorja/-ico tega 
j::w'icga zavoda. 

N~ razpis za direktorja javnega zavoda javnega zavoda Center za dopisno izobrazevanje 
Univerzum, ki je bil objavljen v Uradnem Iistu RS, st. 53 dne 10.7.2009 se je prijavil en kandidat, 
ki izpolnjuje zahtevane pogoje. 

Marko PERSIN, diplomirani inzenir elektrotehnike z opravljenim pedaqosko - andraqoskirn 
izp.torn in tridesetletnimi delovnimi izkusnjarni (vee kot polovico na podrocju izobrazevanja 
odraslih), je v casu prve zaposlitve izvajal izobrazevanje, vodil izobrazevanje za aparaturno 
OCfcrno in opravljal naloge namestnika vodje izobrazevalnega centra.. Izvajal je seminarje za 
\',:dr;'jvalce opreme za dornace in tuje uporabnike. Bil je vodja interaktivnega multimedijskega 
~,fic.;;':<l (prvega videokonferencnega centra) v drzavi. Trenutno je vrsiiec dolznosf direktorja 
Ciitla za dopisno izobrazevanje Univerzum. To nalogo opravlja poldrugo leto. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevan]e dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
f.~ .J; ka Persina, 

f<cmisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatu za direktorja javnega zavoda Center za dopisno izobrazevanje Univerzum, na 37. seji 
line:: 14. 10. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Marka Persina in ga 
preciaqa mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
23. 9. 2009 

Na podlagi 36. elena Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
st. 77/07-UPB in 56/08), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 
uradno precisceno besedilo) in 10. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 73/04,16/07 in 105/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne 
.'" sprejel 

SKLEP 

o imenovanju direktorja
 
javnega zavoda Festival Ljubljana
 

I. 

Za direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana s e i men U j e : 

Darko BRLEK. 

II. 

Mandat imenovanega pricne teci z 22. 12. 2009 in traja pet let.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev: 

V skladu s 36. clenorn Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo Zakona 0 

uresnicevaniu javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, st. 77/07-UPB in 56/08) in 10. clenom 
Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Festival Ljubljana (Uradni list RS, st. 73/04,16/07 in 105/08) 
direktorja na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta in strokovnega sveta za 
mandatno dobo pet let imenuje ustanovitelj, t.j. Mestni svet Mestne obcine Ljubljana. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala besedilo javnega razpisa 
za direktorja I direktorico javnega zavoda Festival Ljubljana na 36. korespondencni seji, ko je 
besedilo tudi potrdila. Javni razpis je bil objavljen na spletni strani Mestne obcine Ljubljana ter 
obvestilo 0 razpisu v casopisu Delo dne 1. 6. 2009. 

Na razpis je prispela ena prijava, ki je bila pravocasna. Komisija je na 35. seji dne 17. 6. 2009 
soglasno ugotovila, da kandidat izpolnjuje pogoje. Razgovor s kandidatom Darkom Brlekom, t.j. 
sedanjim direktorjem zavoda je komisija opravila dne 23.9.2009, ko je tudi soglasno sprejela 
sklep, da mestnemu svetu predlaga, da za direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana imenuje 
Darka Brleka. Komisija je svet in strokovni svet zavoda zaprosila za predhodno mnenje 0 Darku 
Brleku. Oba organa javnega zavoda sta podprla kandidaturo Darka Brleka za direktorja zavoda in 
podala za njegovo imenovanje pozitivno predhodno mnenje. 

Darko BRLEK, rojen leta 1964, je akademski glasbenik klarinetist. Bil je zaposlen kot solo 
klarinetist v Operi in baletu. V letih 1991 in 1992 je opravljal funkcijo v.d. direktorja Opere in 



baleta SNG Ljubljana. Ob izteku leta 1992 je prevzel urnetnisko vadenje Festivala Ljubljana. Od 
konca leta 1995 je tudi direktor tega zavada. Aktivno obvlada anqleski in nernski, pasivno pa 
italijanski jezik. V casu njegavega vodenja je zavod izvedel stevilne admevne prireditve. Festival 
Ljubljana je postal kakovosten evropski festival, ki skrbi za gostovanja svetovna znanih tujih 
umetnikov in ansamblov, se pasebej pa za predstavitev slovenske kulture na Festivalu samem in 
tudi v tujini. V zadnjih letih se je stevilo prireditev in abiskovalcev znatno povecalo, pray taka se je 
utrdilo sodelovanje z Mestno obcino Ljubljana in razlicnlrni sponzorji, ki jih je zaradi ugleda 
Festivala iz leta v leto vee. G. Darko Brlek se zaveda, da so za uspesno izvedbo projektov 
potrebni urejeni medcloveski odnosi v kolektivu in vodstveni team, ki mora skrbeti za potek dela. 
Glede na navedeno veliko pozornost posveca tudi strokovnemu izobrazevanju in izpopolnjevanju 
zaposlenih. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 37. seji dne 23. 9. 2009 ablikovala 
predlog sklepa 0 imenavanju direktorja javnega zavoda Festival Ljubljana, ki qa predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. V primeru sprejema predmetnega sklepa bo izbranemu kandidatu 
vrocen sklep 0 imenovanju. 

Kamisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 
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