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Ales CERIN 
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PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 37.a elena Zakona ° lokalni samoupravi (Uradni list RS, st. 94/07 - uradno 
preeiseeno besedilo, 76/08, 79/09 in 51/10) ter 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preeiseeno besedilo) je Mestni svet Mestne obeina 
Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel 

UGOTOVITVENI SKLEP 

o potrditvi mandata clanici Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana pot r d i mandat clanici Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana Julijani ZIBERT. 

Mandat clanice je vezan na mandat mestnega sveta. 

Mandat se zacne z dnem sprejema tega ugotovitvenega sklepa. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev 

Zakon 0 lokalni samoupravi v 37.a clenu med drugim doloca, da clanu obcinskega sveta preneha 
mandat, ce nastopi funkcijo ali zacne opravljati dejavnost, ki ni zdruzljiva s funkcijo clana obcinskega 
sveta. Navedeni zakon v 37.b clenu nato med drugim doloca, da funkcija zupana ni zdruzljiva s 
funkcijo elana obcinskega sveta. 

Zoran Jankovic je bil na rednih volitvah dne 10. 10.2010 izvoljen za clana mestnega sveta in tudi za 
zupana Mestne obeine Ljubljana in ker funkcija zupana ni zdruzljiva s funkcijo clana mestnega sveta, 
je dne 4. 11. 2010 podal izjavo, da bo poklicno opravljal funkcijo zupana Mestne obcine Ljubljana. 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana je sprejel ugotovitveni sklep 0 prenehanju mandata clana 
Mestnega sveta Metne obcine Ljubljana Zorana Jankovica na svoji 1. seji, zato je Mestna volilna 
komisija na 33. seji dne 22. 11. 2010 na podlagi 30. elena Zakona 0 lokalnih volitvah (Uradni list RS, 
st. 94/07 - UPB3 in 45/08) ugotovila, da je mandat mestnega svetnika Mestne obcine Ljubljana presel 
na naslednjo kandidatko z liste kandidatov Liste Zorana Jankovica. 

Ta kandidatka je Julijana ZIBERT, rojena 20. 8. 1938, stanujoca v Ljubljani, Trubarjeva ulica 79. 
Kandidatka je podala pisno izjavo, da sprejema mandat. 

Glede na navedeno je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja na 1. seji dne 
24. 11. 2010 pripravila predlog ugotovitvenega sklepa 0 potrditvi mandata clanici mestnega sveta 
Julijani ZIBERT in mestnemu svetu predlaga, da ga sprejme. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 5. in 6. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega 
sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet Mestne 
obeine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Statutarno pravne komisije 

I. 

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

Masa KOCIPER predsednica 

dr. Marta BON elanica 

Ales CERIN clan 

Boris MAKOTER clan 

Pavia MUREKAR elanica 

II. 

Mandat elanov Statutarno pravne komisije je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 
obeine Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev: 

V skladu s 5. elenom Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
obcine Ljubljana ima Statutarno pravna komsija poleg predsednika se stiri elane. V skladu s 
6. elenom odloka svet imenuje predsednike in elane komisij na predlog Komisije za 
mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, ki ga ta doloei na podlagi predlogov svetniskih 
klubov in samostojnih svetnikov. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010 
obravnavala in oblikovala predlog sklepa. Izmed sestih kandidatov je komisija sklenila 
predlagati mestnemu svetu, da se imenujejo: 

Masa KOCIPER, mestna svetnica, roj. 17.7.1972, univ.dipl.prav. - za predsednico 
dr. Marta BON, mestna svetnica, roj. 22. 3. 1962, dr.kinezioloskih znanosti 
Ales CERIN, podzupan, roj. 18.7. 1949, univ.dipl.prav. 
Boris MAKOTER, mestni svetnik, roj. 13.01.1954, univ. dipl. novinar 
Pavia MUREKAR, mestna svetnica, roj. 23.11.1958, univ. dipl. inz. gradbenistva 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 5. in 6. elena Odloka a stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega 
sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet Mestne 
obeine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

5 K L E P 

o imenovanju Komisije za pobude obcanov 

I. 

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

mag. Anze LOGAR predsednik 

Anton KRANJC clan 

Marija Dunja PISKUR KOSMAC elanica 

Marjan Jernej VIRANT clan 

Julka ZIBERT elanica 

II. 

Mandat elanov Komisije za pobude obeanov je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 
obeine Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu s 5. elenom Odloka a stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
obeine Ljubljana ima Komisija za pobude obeanov poleg predsednika se stiri elane. V skladu 
s 6. clenom odloka svet imenuje predsednike in elane 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 24. 11. 2010 
obravnavala in oblikovala predlog sklepa. Izmed petih kandidatov je komisija sklenila 
predlagati mestnemu svetu, da se imenujejo: 

mag. Anze LOGAR, mestni svetnik, raj. 15.05.1976, mag. driavne uprave in evropskih 
studij-za predsednika 

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

Anton KRANJC, mestni svetnik, raj. 17.05.1955, univ. dip!. inz. gradbenistva 

Marjan Jernej VIRANT, mestni svetnik, raj. 29.01.1934, gozdarski tehnik 

Julka liBERT, raj. 20.08.1938, univ. dip!. sociologinja 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 5. in 6. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega 
sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet Mestne 
obeine 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 0 : 

Roman JAKie predsednik 

Tjasa FICKO elanica 

Ales KARDELJ clan 

Mitja MERSOL clan 

Marko SISKA clan 

Peter VILFAN clan 

dr. Slavko ZIHERL clan 

II. 
Mandat elanov Komisije za mednarodne odnose je vezan na mandat Mestnega sveta 
Mestne obeine Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev:
 

V skladu s 5. elenom 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 svetniskih klubov in
 
samostojnih svetnikov.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010 obravnavala
 
in oblikovala predlog sklepa. Izmed sedmih kandidatov je komisjja sklenila predlagati
 
mestnemu svetu, da se imenujejo:
 

Roman JAKIe, mestni svetnik, raj. 1. 5. 1967, univ.dipl.pedagog in profesor sociologije- za 
predsednika 
Tjasa FICKO, podzupanja, raj. 9.9.1981, univ. dipl. komunikologinja 

Ales KARDELJ, mestni svetnik, raj. 14.5.1951, novinar 

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

Marko SISKA, mestni svetnik, raj. 11.10.1975, specialist managmenta 

Peter VILFAN, mestni svetnik, raj. 29.6.1957, ekonomski tehnik 

dr. Slavko ZIHERL, mestni svetnik, raj. 23.9.1945, doktor 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 
24.11.2010 

in 26.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 5. in 6. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega 
sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet Mestne 
obeine 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 0 : 

Dragutin MATE predsednik 

izr. prof. dr. Milena Mileva BLAZIC elanica 

Breda BREZOVAR PAPEZ elanica 

mag. Nives CESAR elanica 

Ales CERIN clan 

Ales KARDELJ clan 

Janko MODERNDORFER clan 

II. 

Mandat elanov Komisije za priznanja je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obeine
 
Ljubljana.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev: 
V skladu s 5. clenom Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana ima Komisija za priznanja 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 svetniskih klubov in samostojnih 
svetnikov. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010 in 1. izredni 
seji, ki je potekala 25. in 26.11.2010, obravnavala in oblikovala predlog sklepa. Izmed sedmih 
kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se imenujejo: 

Dragutin MATE, mestni svetnik, roj. 9.5.1963, dipl. obramboslovec - za predsednika 
izr. prof. dr. Milena Mileva BLAZIC, mestna svetnica, roj. 12. 9. 1956, docentka pedagoske 
fakultete 

Breda BREZOVAR PAPEZ, mestna svetnica, roj. 11.6.1959, univ. dipl. politologinja 

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

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

Ales KARDELJ, mestni svetnik, roj. 14. 5. 1951, novinar 

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 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne obeine 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 0 : 

Jadranka DAKIC predsednica 

mag. Nives CESAR elanica 

Mojca KAVTICNIK OCVIRK elanica 

mag. Anie LOGAR clan 

Peter MERC clan 

Pavia MUREKAR elanica 

prof. dr. Metka TEKAVCIC elanica 

II. 

Mandat elanov Odbora za finance 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 poleg predsednika se sest clanov. V skladu s 13. clenom 
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 24. 11. 2010 obravnavala 
in oblikovala predlog sklepa. Izmed sedmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu 
svetu, da se imenujejo: 

- Jadranka DAKIC, podzupanja, roj. 13. 7. 1955, univ.dipl.ekonom. - za predsednico 
- mag. Nives CESAR, mestna svetnica, roj. 28. 9. 1956, magistra dr. medicine 
- Mojca KAVTIL:NIK OCVIRK, mestna svetnica, roj. 16.6.1980, univ.dipl.ekonom. 
- mag. Anze LOGAR, mestni svetnik, roj. 15.5.1976, mag.driavne uprave in evropskih 

studij 
- Peter MERC, roj. 1983, univ. dipl. pravnik, stanujoc v Ljubljani 
- Pavia MUREKAR, mestna svetnica, roj. 23.11.1958, univ. dipl. in:!. gradbenistva 
- prof. dr. Metka TEKAVL:IL:, mestna svetnica, roj. 12.6.1961, doktorica ekonomskih 

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 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne obeine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za lokalno samoupravo 

I. 

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

Meta VESEL VALENTINCIC predsednica
 
Bruna ANTAUER elanica
 

Mirko BRNIC JAGER clan
 

Stanka FERENCAK MARIN elanica
 

Janko MODERNDORFER clan
 

Janez MOSKRIC clan
 

Marjeta VERBIC elanica
 

II. 

Mandat elanov Odbora za lokalno samoupravo je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne
 
obeine 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 lokalno samoupravo poleg predsednika se sest clanov. V skladu s 
13. clenom 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 24. 11. 2010 obravnavala in 
oblikovala predlog sklepa. Izmed sedmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, 
da se imenujejo: 

Meta VESEL VALENTINCIC, mestna svetnica, raj. 31.10.1951, univ.dipl.pravnica-za predsednico 

Bruna ANTAUER, mestna svetnica, roj. 22.05.1954, univ.dipl. pedagog 

Mirko BRNIC JAGER, mestni svetnik, roj. 11.1.1954, univ. dip!. arhitekt 

Stanka FERENCAK MARIN, roj. 1955, tehnologinja, stanujoca v Ljubljani 

Janko MODERNDORFER, podzupan, roj. 3. 10. 1965, tolmac slovenskega znakovnega jezika 

Janez MOSKRIC, mestni svetnik, roj. 15. 2. 1979, lesarski tehnik, stanujoc v Ljubljani 

Marjeta VERBIC, roj. 1944, univ. dip!. pravnica, upokojenka, stanujoca v Ljubljani 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne obeine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

5 K L E P 

o imenovanju Odbora za predsolsko vzgojo in izobrazevanje 

I. 

V Odbor za pred!§olsko vzgojo in izobrazevanje se i men U J e J 0 : 

Eva STRMLJAN KRESLIN predsednica 

Bruna ANTAUER clanica 

Roman JAKie clan 

Marko KOPRIVC clan 

Iztok KORDIS clan 

Mojca KUCLER DOLINAR clanica 

Jozica PAJNTAR clanica 

Mojca SKRINJAR clanica 

Meta SKUFCA clanica 

Francka TROBEC clanica 

Avgustina ZUPANCIC clanica 

II. 

Mandat clanov Odbora za pred!§olsko 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 pred!§olsko vzgojo in izobrazevanje poleg predsednika !§e deset
 
clanov. V skladu s 13. clenom odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja doloci
 
kandidate za predsednike in clane odborov na predlog vodij svetni!§kih klubov in samostojnih
 
svetnikov. Komisija za mandatna vpra!§anja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010
 
obravnavala in oblikovala predlog sklepa. Izmed trinajstih kandidatov je komisija sklenila predlagati
 
mestnemu svetu, da se imenujejo:
 

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

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

Roman JAKIC, mestni svetnik, roj. 1.5. 1967, univ.dipl.pedagog in profesor sociologije 

Marko KOPRIVC, roj. 1978, univ. dipl. politolog, stanujoc v Ljubljani 

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

Mojca KUCLER DOLINAR, mestna svetnica, roj. 26.8.1972, univ. dipl. pravnica 

Jozica PAJNTAR, roj. 1953, dipl vzgojiteljica pred!§olskih otrok, stanujoca v Ljubljani 

Mojca SKRINJAR, mestna svetnica, roj. 30.11.1955, prof. angle!§cine in nem!§cine 

Meta SKUFCA, roj. 1961, univ. dipl. ekonomistka, stanujoca v Ljubljani 

Francka TROBEC, roj. 1944, univ. dipl. org. dela, stanujoca v Ljubljani 

Avgu!§tina ZUPANCIC, roj. 1950, soiclana delavka, stanujoca v Ljubljani 

Komisija za mandatna vpra!§anja, volitve in imenovanja predlaga Mestnemu svetu Mestne obcine 
Ljubljana, da predlog sprejme. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne obeine 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 a : 

dr. Marta BON predsednica 

Roman JAKIC clan 

Crt KANONI clan 

Boris MAKOTER clan 

Marko SISKA clan 

prof. dr. Gregor TOMe clan 

Peter VI LFAN clan 

II. 

Mandat elanov Odbora za sport je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne obeine
 
Ljubljana.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev:
 
V skladu z 12. elenom Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne
 
obtine Ljubljana ima naveden Odbor za sport poleg predsednika se sest tlanov. V skladu s 13.
 
tlenom odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja doloti kandidate za
 
predsednike in tlane odborov na predlog vodij svetniskih klubov in samostojnih svetnikov.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010 obravnavala in
 
oblikovala predlog sklepa. Izmed sedmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu,
 
da se imenujejo:
 

dr. Marta BON, mestna svetnica, roj. 22. 3. 1962, dr.kinezioloskih znanosti - za predsednico 
Roman JAKIC, mestni svetnik, roj. 1. 5. 1967, univ.dipl.pedagog in profesor sociologije 
Crt KANONI, roj. 1952, univ. dipl. ekonomist, stanujot v Ljubljani 
Boris MAKOTER, mestni svetnik, roj. 13.01.1954, univ. dipl. novinar 
Marko ~I~KA, mestni svetnik, roj. 11.10.1975, specialist managementa 
prof. dr. Gregor TOMe, mestni svetnik, roj. 3. 2. 1952, izr. profesor in raziskovalec 
Peter VILFAN, mestni svetnik, roj. 29. 6. 1957, ekonomski tehnik 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, St. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne obeine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

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 0 : 

prof. dr. Ziga TURK predsednik 

Breda BREZOVAR PAPEZ clanica 

izr. prof. dr. Milena Mileva BLAZIC elanica 

Mitja MERSOL clan 

mag. Tomai OGRIN clan 

Eva STRMLJAN KRESLIN clanica 

prof. dr. Gregor TOMe clan 

II. 
Mandat elanov Odbora za kulturo in raziskovalno dejavnost je vezan na mandat lVIestnega 
sveta Mestne obeine Ljubljana. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu z 12. clenom Odloka a stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine
 
Ljubljana ima naveden Odbor za kulturo in raziskovalno dejavnost poleg predsednika se sest clanov.
 
V skladu s 13. clenom 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 24. 11. 2010 obravnavala in
 
oblikovala predlog sklepa. Izmed sedmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu,
 
da se imenujejo:
 
- prof. dr. Ziga TURK, mestni svetnik, raj. 4.2.1962, dr. znanosti, univ. dipl. gradbenistva - za
 

predsednika 

Breda BREZOVAR PAPEZ, mestna svetnica, raj. 11.6.1959, univ. dipl. politologinja 

izr. prof. dr. Milena Mileva BLAZIC, mestna svetnica, raj. 12. 9. 1956, docentka pedagoske 
fakultete 

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

mag. Tomaz OGRIN, mestni svetnik, raj. 9.11.1940, mag. kemije 

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

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

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne obeine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

5 K L E P 

o imenovanju Odbora za zdravstvo in socialno varstvo 

I. 
V Odbor za zdravstvo in socialno varstvo se i men u j e j 0 : 

Miro GORENSEK predsednik 

mag. Nives CESAR clanica 

OmarHANUNA clan 

Marko KOCIJAN clan 

Ida MEDVED clanica 

Borut MIKLAVCIC clan 

Marija Dunja PISKUR KOSMAC clanica 

Salo RINK clan 

mag. Andreja TROPPAN clanica 

Meta VESEL VALENTINCIC clanica 

dr. Slavko ZIHERL clan 

II. 
Mandat clanov Odbora za zdravstvo in socialno varstvo je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 
obcine Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev:
 
V skladu z 12. clenom Odloka a stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine
 
l-jubljana ima naveden Odbor za zdravstvo in socialno varstvo po/eg predsednika se deset clanov. V
 
skladu s 13. clenam odlaka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja doloci kandidate
 
za predsednike in clane adborov na predlog vodij svetniskih klubov in samostojnih svetnikov.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010 abravnavala in
 
oblikovala predlog sklepa. Izmed enajstih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu,
 
da se imenujejo:
 

Mira GOREN$EK, mestni svetnik, raj. 9.9. 1947, dr. medicine - za predsednika 
mag. Nives CESAR, mestna svetnica, raj. 28.9.1956, magistra dr. medicine 
Omar HANUNA, raj. 1968, inzenir radiologije, iz Ljubljane, stanujoc v Ljubljani 
Marko KOC/JAN, raj. 1949, dr. medicine, iz Ljubljane, stanujac v Ljubljani 
Ida MEDVED, raj. 1955, sanitarna inzenirka, , stanujoca v Ljubljani 
Borut MIKLAVGIG, raj. 1944, univ. dipl. politalog, , stanujoc v Ljubljani 
Marija Dunja PISKUR KOSMAG, mestna svetnica, raj. 23. 11. 1941, dr. medicine specialist 
Saso RINK, mestni svetnik, raj. 11. 6. 1975, univ.dipl.prav. 
mag. Andreja TROPPAN, raj. 1968, magistra znanosti, stanujoca v Ljubljani 
Meta VESEL VALENTINGIG, mestna svetnica, raj. 31.10.1951, univ. dipl. pravnica 
dr. Slavka ZIHERL, mestni svetnik, raj. 23. 9. 1945, dr. 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 
24.11.2010 

Na podlagi 27. clena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
precisceno besedila) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne obCine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

5 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 0 : 

mag. Nives CESAR predsednica
 

Uros MINODRAS elan
 

Janez PERGAR elan
 

Alojz SUHOVERSNIK clan
 

Marjan Jernej VIRANT clan
 

JanezZAGAR elan
 

Jelka ZEKAR elanica
 

II. 

Mandat elanov 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 5 13. clenom odlaka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
doloci kandidate za predsednike in clane odborav na predlog vodij svetniskih klubov in samastojnih 
svetnikov. 

Kamisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010 obravnavala in 
oblikovala predlog sklepa. Izmed sedmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, 
da se imenujejo: 

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

Uros MINODRAS, mestni svetnik, raj. 25.5.1980, dip!. upravni arganizator 

Janez PERGAR, raj. 1942, univ. dip!. ekonomist, stanujoc v Ljubljani 

Alojz SUHOVERSNIK, raj. 1969, kmetijski tehnik, stanujoc v Ljubljani 

Marjan Jernej VIRANT, mestni svetnik, roj. 29.01.1934, gozdarski tehnik 

Janez ZAGAR, raj. 1953, ing. strojnistva, stanujoc v Ljubljani 

Jelka LEKAR, mestna svetnica, roj. 24.10.1949, univ. dip!. ekonomistka 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne obeine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za gospodarske jayne sluibe in promet 

I. 
V Odbor za gospodarske javne slu:zbe in promet se i men u j e j 0 : 

Julka ZIBERT predsednica 

Marko BOKAl clan 

Mojca KAVTICNIK OCVIRK elanica 

Masa KOCIPER elanica 

Anton KRANJC clan 

Zofija MAZEJ KUKOVIC elanica 

Pavia MUREKAR elanica 

II. 
Mandat elanov Odbora za gospodarske javne slu:zbe in promet je vezan na mandat 
Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev:
 

V skladu z 12. clenom Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine
 
Ljubljana ima naveden Odbor za gospodarske javne sluzbe in promet poleg predsednika se sest
 
clanov. V skladu s 13. clenom 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 24. 11. 2010 obravnavala in
 
oblikovala predlog sklepa. Izmed osmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da
 
se imenujejo:
 

Julka ZIBERT, roj. 20.08.1938, univ. dipl. sociologinja - za predsednico 

Marko BOKAl, mestni svetnik, roj. 24.10. 1952, unv.dipl.ekonom. 

Mojca KAVTICNIK OCVIRK, mestna svetnica, roj. 16.6. 1980, univ.dipl.ekonom. 

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

Anton KRANJC, mestni svetnik, roj. 17.5. 1955, gradbeni inzenir 

Zofija MAZEJ KUKOVIC, mestna svetnica, roj. 14.5.1955, manager 

Pavia MUREKAR, mestna svetnica, roj. 23.11.1958, univ. dipl. into gradbenistva 

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

Komisija za mandatna vpraAanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preciseeno besedilo) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisjjah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne obeine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za urejanje prostora in urbanizem 

I. 
V Odbor za urejanje prostora in urbanizem se i men u j e j 0 : 

prof. Janez KOZELJ predsednik 

Bojan ALBREHT clan 

Mirko BRNIC JAGER clan 

Gregor ISTENIC clan 

mag. Blaz LOKAR clan 

Saso RINK clan 

mag. Maja SIMONETI clanica 

II. 
Mandat elanov Odbora za urejanje prostora in urbanizem je vezan na mandat Mestnega sveta 
Mestne obcine Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev:
 

V skladu z 12. elenom Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne
 
obcine Ljubljana ima naveden Odbor za urejanje prostora in urbanizem poleg predsednika se
 
sest clanov. V skladu s 13. clenom odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja
 
doloei kandidate za predsednike in elane odborov na predlog vodij svetniskih klubov in
 
samostojnih svetnikov.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010 obravnavala
 
in oblikovala predlog sklepa. Izmed desetih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu
 
svetu, da se imenujejo:
 

prof. Janez KOZELJ, podzupan, roj. 19.8.1945, univ.dip!.inzenir arhitekture- za 
predsednika 
Bojan ALBREHT, mestni svetnik, roj. 7.8.1947, univ. dip!. ekonomist 
Mirko BRNIG JAGER, mestni svetnik, roj. 11.1.1954, univ. dip!. arhitekt 
Gregor ISTENIG, mestni svetnik, roj. 5.1.1971, dip!. ing. strojnistva, spec. projekt. 
managmenta 
mag. Blaz LOKAR, roj. 1976, mag. ekonomije, stanujoc v Ljubljani 
Saso RINK, mestni svetnik, raj. 11.6.1975, univ. dip!. pravnik 
Maja SIMONETI, roj. 1961, mag. krajinske arhitekture, stanujoea v Ljubljani 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne obeine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za gospodarjenje z nepremicninami 

J. 

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

Mojca KUCLER DOLINAR predsednica 

Bojan ALBREHT clan 

Jadranka DAKIC clanica 

Mojca KAVTICNIK OCVIRK clanica 

Marjeta RUTAR GORJAN elanica 

Marko SISKA clan 

Jelka ZEKAR clanica 

II. 

Mandat elanov Odbora za gospodarjenje z nepremieninami je vezan na mandat Mestnega
 
sveta Mestne obeine 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 nepremicninami poleg predsednika se sest clanov. 
V skladu s 13. clenom od/oka 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 24. 11. 2010 obravnavala in 
oblikovala predlog sklepa. Izmed sedmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, 
da se imenujejo: 

Mojca KUCLER DOLINAR, mestna svetnica, roj. 26.8.1972, univ. dipl. pravnica- za predsednico 
Bojan ALBREHT, mestni svetnik, roj. 7.8.1947, univ. dipl. ekonomist 
Jadranka DAKIG, podzupanja, roj. 13. 7. 1955, univ.dipl.ekonom. 
Mojca KAVTICNIK OCVIRK, mestna svetnica, roj. 16.6.1980, univ.dipl.ekonom. 
Marjeta RUTAR GORJAN, roj. 1947, univ. dipl. pravnica, stanujoca v Ljubljani 
Marko SISKA, mestni svetnik, roj. 11.10.1975, specialist managementa 
Jelka L:EKAR, mestna svetnica, roj. 24.10.1949, univ. dipl. ekonomistka 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne obeine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Odbora za stanovanjsko politiko 

J. 

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

Breda BREZOVAR PAPEZ predsednica 

Bruna ANTAUER clanica 

Ales HOJS clan 

Iztok KORDIS clan 

Saso RINK clan 

Bostjan ZAJC clan 

Jelka ZEKAR clanica 

II. 

Mandat elanov Odbora za stanovanjsko politiko je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 
obeine Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu z 12. tlenom Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obtine 
Ljubljana ima naveden Odbor za stanovanjsko politiko poleg predsednika se sest tlanov. V skladu s 
13. tlenom odloka Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja doloti kandidate za 
predsednike in tlane odborov na predlog vodij svetniskih klubov in samostojnih svetnikov. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010 obravnavala in 
oblikovala predlog sklepa. Izmed sedmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, 
da se imenujejo: 

- Breda BREZOVAR PAPEL, mestna svetnica, roj. 11.6.1959, univ. dip\. politologinja - za 
predsednico 

- Bruna ANTAUER, mestna svetnica, roj. 22. 5. 1954, univ.dip\.pedagoginja 
- Ales HOJS, roj. 1961, univ. dip\. into gradbenistva, stanujot v Ljubljani 
- Iztok KORD/S, mestni svetnik, roj. 16.04.1953, univ.dip\.elektrotehnike 
- Saso RINK, mestni svetnik, roj. 11.6. 1975, univ.dip\.pravnik 
- Bostjan ZAJC, raj. 1973, gimnazijski maturant, stanujoc v Ljubljani 
- Jelka LEKAR, mestna svetnica, roj. 24.10.1949, univ. dip\. ekonomistka 

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

Komisija za mandatna vpraSanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
precisceno besedilo) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne oMine 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 0 : 

Marija Dunja PISKUR KOSMAC predsednica 

Mirko BRNIC JAGER clan 

Miro GORENSEK clan 

Joze HORVAT clan 

Metka MACAROL - HITI clanica 

mag. Tomaz OGRIN clan 

JelkaZEKAR clanica 

II. 

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

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev:
 

V skladu z 12. tlenom Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne
 
obtine 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 doloti
 
kandidate za predsednike in tlane odborov na predlog vodij svetniskih klubov in samostojnih
 
svetnikov.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010 obravnavala
 
in oblikovala predlog sklepa. Izmed sedmih 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 
Mirko BRNIC JAGER, mestni svetnik, roj. 11.1.1954, univ. dip!. arhitekt 
Miro GORENSEK, mestni svetnik, roj. 9. 9. 1947, dr. medicine 
Joze HORVAT, roj. 1965, dip!. org. dela-menedzer, stanujoc v Ljubljani 
Metka MACAROL - HIT', roj. 1941, doktorica medicine, stanujoca v Ljubljani 
mag. Tomaz OGRIN, mestni svetnik, roj. 9.11.1940, mag. kemije 
Jelka ZEKAR, mestna svetnica, roj. 24.10.1949, univ. dip!. ekonomistka 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestn; svet 
Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

5 K L E P 

° imenovanju Odbora za zascito, resevanje in civilno obrambo 

I. 

V Odbor za zaseito, resevanje in civilno obrambo se i men u j e j 0 : 

Gregor ISTENIC predsednik 

Bruna ANTAUER elanica 

Roman KOLAR clan 

Iztok KORDIS clan 

Robert OKORN clan 

Saso STOJANOVIC LENCIC clan 

Uros MINODRAS clan 

II. 

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

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev:
 
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. clenom odloka Komisija za mandatna vpra~anja, 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 24. 11.2010 obravnavala
 
in oblikovala predlog sklepa. Izmed sedmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu
 
svetu, da se imenujejo:
 

Gregor ISTENIC, mestni svetnik, roj. 5. 1. 1971, dip!. ing. strojnistva- za predsednika 
Bruna ANTAUER, mestna svetnica, roj. 22. 5. 1954, univ.dipl.pedagoginja 
Roman KOLAR, roj. 1961, univ. dip!. obramboslovec, stanujoc v Ljubljani 
Iztok KORDIS, mestni svetnik, roj. 16.04.1953, univ.dip!.elektrotehnike 
Robert OKORN, roj. 1969, univ. dip!. ekonomist, stanujoc v Ljubljani 
Saso STOJANOVIC LENCIC, roj. 1972, univ. dip!. filozof in sociolog kulture, stanujoc v 
Ljubljani 
Uros MINODRAS, mestni svetnik, roj. 25.5.1980, dipl. upravni organizator 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.210 

Na podlagi Zakona 0 imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, st. 
25/08), 27., 30. in 31. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradn; list RS, 66/07-uradno 
preeiseeno besedilo) ter 17. in 18. elena Poslovnika Mestnega sveta Mestne obeine Ljubljana 
(Uradni list RS, 66/07-uradno preeiseeno besedi/o) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na ..... seji dne ..... sprejel 

5 K L E P 

o imenovanju Komisije za poimenovanje naselij in ulic 

J. 

V Komisijo za poimenovanje naselij in ulic se i men u j e j 0 : 

izr. prof. dr. Milena Mileva BlAZIC predsednica 

Primoi HAINZ clan 

Iztok KORDIS clan 

Ales MIZIGOJ clan 

Janez MOSKRIC clan 

dr. Boio REPE clan 

Marjan Jernej VIRANT clan 

II. 

Mandat clanov Komisije za poimenovanje naselij in ulic je vezan na mandat Mestnega sveta 
Mestne obcine Ljubljana. 

III. 
Naloga komisije je obravnava oziroma priprava predlogov za poimenovanje naselij in ulic na 
obmocju Mestne obeine Ljubljana. 

IV. 
Ta sklep zaene veljati z dnem, ko ga sprejeme Mestni svet Mestne obeine Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev:
 
V skladu z Zakonom 0 imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS,
 
st. 25/08) 0 imenovanju, preimenovanju, zdruzevanju, razdruzevanju in odpravi naselij in ulic ter 0
 
dolocitvi obmocij naselij odloca obeina. Dolocbe 18. elena Poslovnika Mestnega sveta Mestne
 
obeine Ljubljana dolocajo, da mestni svet ustanovi delovna telesa za obravnavo posameznih
 
gradiv iz pristojnosti mestnega sveta. Cetrti odstavek 50. elena poslovnika doloca, da mestni svet
 
ne more odloeati 0 zadevah, katerih pristojno delovno telo ni obravnavalo. Iz navedenega izhaja,
 
da mora mestni svet ustanoviti zacasno ali stalno delovno telo, ki bo pristojno za obravnavanje
 
oz. predlaganje zadev na podrocju poimenovanja naselij in ulic, ter mora. V skladu s 30. clenom
 



Statuta Mestne obcine Ljubljana mora imeti delovno telo najmanj polovico clanov svetnikov. 
Delovno telo mestnega sveta vodi clan mestnega sveta kot predsednik. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je v postopku eVidentiranja prejela sedem 
predlogov ter na 1. seji dne 24. 11. 2010 obravnavala in oblikovala predlog sklepa. 

Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v Komisijo za poimenovanje naselij in uric 
imenujejo: 

izr. prof. dr. Milena Mileva BLAZIC, mestna svetnica, roj. 12. 9. 1956, docentka pedagoske 
fakultete - za predsednico
 
Primoz HAINZ, roj. 1947, dip!. prof. zgodovine in sociologije, stanujoc v Ljubljani
 
Iztok KORDIS, mestni svetnik, roj. 16.04.1953, univ.dip!.elektrotehnike
 
Ales MIZIGOJ, roj. 1928, univ. dip/. ekonomist, stanujoc v Ljubljani
 
Janez MOSKRIC, roj. 1979, lesarski tehnik, stanujoc v Ljubljani
 
Dr. Bozo REPE, roj. 1956, doktor zgodovinskih znanosti, stanujoc v Ljubljani
 
Marjan Jernej VIRANT, mestni svetnik, roj. 29.01.1934, gozdarski 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 
24.11.2010 

Na pod/agi 27. elena Statuta Mestne ebeine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
preCisceno besedilo) in 10. elena Odloka e ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/95 in 10/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne 
..... sprejel 

5 K L E P 

o imenovanju Uredniskega odbora glasila »Ljubljana« 

I. 

V Uredniski odbor glasila »Ljubjana« se i men u j e j 0 : 

Mitja MERSOL predsednik 

Tjaia FICKO clanica 

Vesna KOS - BLEIWEIS clanica 

mag. Anze LOGAR clan 

Stanka RITONJA elanica 

II. 

Mandat clanov Uredniskega odbora glasila »Ljubljana« je vezan na mandat Mestnega sveta 
Mestne obeine Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu z 10. clenom Od/oka 0 ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Uradni list 
RS, st. 66/95 in 10/01) ima Uredniski odbor glasila »Ljubjana« pet clanov, ki jih imenuje 
Mestni svet Mestne obeine Ljubljana. Mandat clanov uredniskega odbora je vezan na 
mandat mestnega sveta. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je v postopku evidentiranja prejela 
osem predlogov ter na 1. seji dne 24. 11. 2010 obravnavala in oblikovala predlog sklepa. 

Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v Uredniski odbor glasila »Ljubljana« 
imenujejo: 

Mitja MERSOL, mestni svetnik, roj. 1945, univ.dip!.novinar - za predsednika 
Tjasa FICKO, podzupanja, roj. 9.9.1981, univ. dip!. komunikologinja 
Vesna KOS BLEIWEIS, roj. 1944, dip!. pravnica, upokojenka, stanujoea v Ljubljani 
mag. Anze LOGAR, mestni svetnik, rej. 15.05.1976, mag. driavne uprave in evropskih 
studij 
Stanka RITONJA, roj.1954, univ. dip!. novinarka, stanujoea v Ljubljani 

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

Komisija za mandatna vpraianja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG
 
24.11.2010
 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana ((Uradni list RS, 66/07-uradno 
preCiseeno besedilo) in 9. elena Pravilnika 0 dodeljevanju stanovanjskih posojil Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 48/03) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju Komisije za stanovanjska posojila
 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana
 

I. 
V Komisijo za stanovanjska posojila Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine 
Ljubljana s e i men u j e j 0 : 

Iztok KORDIS predsednik
 

Anton KASTELIC clan
 

Darja KRSTIC clanica
 

Marko SISKA clan
 

Marjan Jernej VIRANT clan
 

II. 
Mandat komisije je vezan na mandat mestnega sveta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev:
 

V skladu z 9. tlenom Pravilnika 0 dodeljevanju stanovanjskih posojil Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, ~t. 69/99) ima Komisija za stanovanjska posojila Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
obtine Ljubljana pet clanov, ki jih imenuje Mestni svet Mestne obcine Ljubljana. 

Komisija za mandatna vpra~anja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010 abravnavala in 
oblikovala predlog sklepa. Izmed petih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da 
se imenujejo: 

Iztok KORDIS, mestni svetnik, raj. 16.04.1953, univ.dipl.elektrotehnike - za predsednika
 

Anton KASTELIC, roj. 1943, org. ~portne rekreacije, stanujoc v Ljubljani
 

Darja KRSTIC, raj. 1956, univ. dip!. pravnica, stanujoca v Ljubljani
 

Marko SISKA, mestni svetnik, roj. 11.10.1975, specialist managmenta
 

Marjan Jernej VIRANT, mestni svetnik, roj. 29.01.1934, gozdarski tehnik 

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

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24. 11. 2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradn; list RS, st. 66/07 - uradno 
preeisceno besedilo) ter 17. Odloka 0 ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne 
obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 109/01, 18/08 in 53/09) je Mestni svet Mestne obcine 
Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

S K L E P 

o podaljsanju mandata clanom Nadzornega sveta 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana 

I. 

V Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne obeine Ljubljana se i men u j e j 0 : 

Marko SOKAl
 
mag. Matjaz JANSA
 
Ursa OTONICAR
 
Danilo TOMSIC
 
JelkaZEKAR
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Od/ok 0 ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, ~t. 109/01, 
18/08 in 53/09) v 17. clenu doloca, da ima Nadzorni svet pet clanov, za katere ne smejo biti podane ovire po 
Zakonu 0 javnih skladih. En clan mora biti predstojnik organa Mestne uprave Mestne obcine Ljubljana, 
pristojnega za finance. Clane nadzornega sveta imenuje in razre~uje ustanovitelj. 

Komisjja za mandatna vpra~anja, volitve in imenovanja je v postopku evidentiranja prejela ~est predlogov in 
sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v nadzorni svet poleg Ur~e OTONICAR, predstojnice organa 
Mestne uprave Mestne obcine ljubljana, pristojnega za finance, imenujejo ~e: 

Marko SaKAL, mestni svetnik, roj. 24. 10. 1952, unv.dip/.ekonomist 

mag. Matjai JANSA, roj. 1966, mag. poslovodenja in organizacije, stanujoc v Ljubljani 

Danilo TOMSIC, raj. 1970, univ. dip/. ing. elektrotehnike, stanujoc v ljubljani 

Jelka ZEKAR, mestna svetnica, roj. 24.10.1949, univ. dip/. ekonomistka 

Komisija za mandatna vpra~anja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju petih clanov Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine 
ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 22. elena Zakona 0 varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, st. 56/08 - UPS, 
56/08 - ZLDUVCP, 58/09 in 36/10), 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, 
51. 66/07 - uradno preciseeno besedilo) in 3. elena Odloka 0 ustanovitvi Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, s1. 32/07) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
.... seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnih predstavnikov Mestnega sveta 
Mestne obcine Ljubljana v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

I. 

Slavku SLAKU in Romanu KOLARJU preneha mandat clanov Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu. 

II. 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se kat predstavnika Mestnega sveta Mestne 
obcine Ljubljana i men u jet a: 

predsednik: Boris MAKOTER 

clan: Anton KRANJC 

III. 

Mandat imenovanih je vezan na mandat clanov sveta. 

~tevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon a varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, S1. 56/08 - UPB, 56/08 - ZLDUVCP, 58/09 in 36/10) 
v 22. clenu med drugim doloca, da za nacrtovanje in usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem 
prometu na lokalni ravni ustanovijo samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne 
skupnosti) svete za preventivo in vzgojo v cestnem prometu. Svet za preventivo in vzgojo je organ lokalne 
skupnosti, ki ga sestavljajo predstavniki sveta lokalne skupnosti ter uporabnikov in izvajalcev nalog s 
podrocja preventive in vzgoje v cestnem prometu z obmocja lokalne skupnosti. Cdlok a ustanovitvi Sveta 
za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, S1. 32/07) v 2. clenu dolata, da je svet organ 
Mestne obcine Ljubljana, ki ga sestavljajo predstavniki Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana, 
uporabnikov in izvajalcev nalog s podrocja preventive in vzgoje v cestnem prometu. Dolocbe 3. elena med 
drugim dolocajo, da ima svet predsednika in dvanajst clanov, ki jih imenuje Mestni svet Mestne obcine 
Ljubljana. Svet sestavljajo dva (2) predstavnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana, sedem (7) 
predstavnikov uporabnikov in stirje (4) predstavniki izvajalcev. Mandat clanov sveta traja stiri leta. 

Predsednik Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (v nadaljevanju: svet) Slavko Siak je 
Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja dne 17. 9. 2010 poslal dopis, da nepreklicno 



odstopa s funkcije predsednika sveta. Z dnem 8.11.2010 pa je tudi Romanu Kolarju prenehala funkcija 
tlana mestnega sveta. Imenovani je imel v svetu funkcijo tlana sveta. 

v postopku evidentiranja za predstavnike Mestnega sveta Mestne obtine Ljubljana sta prispela dva 
predloga. Komisija je sklenila mestnemu svetu predlagati, da se v svet kot predstavnika Mestnega sveta 
Mestne obtine Ljubljana imenujeta: 

- za predsednika sveta Boris MAKOTER, mestni svetnik, roj. 13.1.1954, univ. dip!. novinar 
- za tlana sveta Anton KRANJC, mestni svetnik, roj. 7.5.1955, univ. dip!. into gradbenistva 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010 oblikovala predlog 
sklepa, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 

2 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 
16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 -popr.), 27. elena Statuta Mestne obeine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preeisceno besedilo) ter 8. in 9. elena Odloka 0 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Savsko naselje (Uradni list RS, 
st. 38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Savsko naselje 

I. 
Ingrid KOESTNER preneha mandat clanice Sveta Osnovne sole Savsko naselje. 

II. 
V Svet Osnovne sole Savsko naselje se za predstavnico Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Ana REBIC CERNE. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta sole. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 
58/09,64/09 - popr., in 65/09 -popr.) v 46. clenu med drugim doloea, da svet sole sestavljajo trije 
predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev sole in trije predstavniki starsev ter da njihov 
mandat traja stiri leta. 

S sklepom st. 014-113/08-1 0 imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole 
Savsko naselje je bila na 18. seji mestnega sveta dne 30. 6. 2008 med drugim imenovana za elanico 
sveta sole Ingrid Koestner. Imenovana je sporocila Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja, da iz osebnih razlogov izstopa iz sveta sole. Na tej podlagi je Komisija Za mandatna 
vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega elana oz. 
clanico. 

V postopku evidentiranja sta prispela dva predloga. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati 
Ano REBIC CERNE. Imenovana se je rodila leta 1984. Po izobrazbi je profesorica matematike in 
tehnike ter stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010 oblikovala 
predlog skiepa 0 imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne 
sole Savsko naselje, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
preeisceno besedilo) in 16. clena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom - Center za 
kulturo mladih (Uradni list RS, st. 100/07 in 105/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... 
seji dne .... sprejel 

SKLEP 
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana 

v Svet javnega zavoda Pionirski dom - Center za kulturo mladih 

I. 

Anji BAH ilBERT preneha mandat clanice Sveta javnega zavoda Pionirski dom - Center za 
kulturo mladih. 

II. 

V Svet javnega zavoda Pionirski dom - Center za kulturo mladih s e i men u j e : 

Ida MEDVED. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev: 

Odlok 0 ustanovitvi javnega zavoda Pionirski dom - Center za kulturo mladih (Uradni list RS, ~t. 100/07 in 
105/08) v 16. tlenu med drugim dolota, da ima svet zavoda ~tiri tlane, od tega jih stiri izmed strokovnjakov 5 

podrotja dela zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Enega tlana izvolijo zaposleni v zavodu kot 
svojega predstavnika. Navedeni tlen dolota tUdi, da so tlani sveta imenovani za stiri leta in zatne teti z dnem 
konstituiranja sveta. 

S sklepom st. 014-167109-1 0 imenovanju tlanov Mestne obtine 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 
tlanico sveta Anja BAH lIBERT. One 3. novembra 2010 je imenovana zaprosila Komisijo za mandatna 
vprasanja, volitve in imenovanja, da jo zaradi osebnih razlogov- seliNe v drugo obtino razresi s funkcije tlanice 
sveta zavoda. 

V postopku evidentiranja je prispel en predlog, zato je Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati Ido 
MEDVED, rojeno leta 1955, po izobrazbi sanitarno inzenirko. Imenovana dela kot direktorica v podjetju ESO 
d.o.o. tako na strokovnem, kot finantnem podrotju. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 1. seji dne 24. 11. 2010 oblikovala predlog skiepa 0 
imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obtine Ljubljana v Svet javnega zavada Pionirski dom - Center 
za kulturo mladih, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komlslja za mandatna vprasanja, 
volitve In Imenovanja 



PREDLOG 
24.11.2010 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07 - UP85, 36/08, 58/09,64/09 - popr. in 65/09 -popr.) 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 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico OE Osnovna sola in vrtec Zavoda za gluhe in 
naglusne Ljubljana 

Pavli BANJANAC in Bernardi KOKALJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnateljico OE Osnovna sola in vrtec Zavoda za gluhe in naglusne Ljubljana. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, St. 16/07 - UP85, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 -popr.) mora svet zavoda pred 
odlocitvijo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, 
pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obmocju katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnate/ja oziroma ravnateljico OE Osnovna sola in vrtec Zavoda za gluhe in 
naglusne Ljubljana, ki je bil objavljen v Uradnem Iistu, st. 83/10 dne 22. 10. 2010, sta se prijavili 
dye kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno mesto ravnatelja/ravnateljice 
omenjenega zavoda. 

Pavia BANJANAC, diplomantka Pedagoske fakultete (1999), smer vzgojitelj predsolskih otrok, 
diplomirana ekonomistka 5 koncano Visoko solo za upravljanje in poslovanje v Novem mestu 
(2000), svetovalka po nazivu z opravljenim ravnateljskim izpitom, je diplomirala tudi na Pedagoski 
fakulteti iz socialne pedagogike (2005) in se zaposlila na mestu svetovalne delavke v vrtcu. V 
vzgoji in izobrazevanju je zaposlena 25 let. V zadnjih dveh letih je sodelovala z Zavodom za 
solstvo kot predavateljica in izvajalka studijskih skupin za strokovne delavce v vrtcu. 

Bernarda KOKALJ, diplomirana inzenirka matematike, univ. dip!. organizator dela, je opravila 
tudi specialno surdopedagosko dokvalifikacijo na Pedagoski fakulteti, koncala pedagosko 
andragosko izobrazbo na Filozofski fakulteti in Solo za ravnatelje. Po nazivu je svetnica, ima 23 
let pedagoske prakse, na delovnem mestu ravnateljice OE srednje sole Zavoda za gluhe in 
naglusne pa je ze tretji mandat. Udelezevala se je stevilnih, seminarjev in srecanj, predavala na 
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slovenskih in mednarodnih strokovnih srecanjih in okroglih mizah ter spremljala programsko in 
razvojno politiko solstva, se posebej solstva za otroke 5 posebnimi potrebami. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje podpirata kandidaturo obeh kandidatk. 

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

kandidatih za ravnatelja/ico OE Osnovna sola in vrtec Zavoda za gluhe in naglusne Ljubljana na 
1. seji dne 24. 11. 2010 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Pavle Banjanac 
in Bernarde Kokalj in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
24. 11. 2010 

Na podlagi 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - uradno 
preei5eeno besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr., 122/2007 Odl.US, 61/2010
ZSVarPre, 62/2010-ZUPJS ) ter 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list 
RS, 51. 66/07 - uradno preci5ceno besedilo) je Mestni svet Mestne obeine Ljubljana na 
..... seji dne ..... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za direktorico
 
Doma starejsih obcanov Ljubljana Vic - Rudnik
 

Mag. Meliti ZOREC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktor~co Doma starejsih 
obeanov Ljubljana Vie - Rudnik. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu 5 56. clenom Zakona 0 socialnem varstvu si mora svet zavoda pred imenovanjem 
direktorja oz. direktorice pridobiti mnenje lokalne skupnosti, v kateri ima zavod svoj sedez. 

Oom starejsih obcanov Ljubljana Vic Rudnik je glede na zgoraj navedeno dne 19.10.2010 Mestno 
obcino Ljubljana zaprosil za predhodno mnenje k imenovanju Mefite Zorec za direktorico Ooma 
starejsih obcanov Ljubljana Vic - Rudnik (v nadaljevanju: zavod). 

Mag. Melita ZOREe, rojena leta 1975, univ. diplomirana sociaIna delavka in magistra znanosti. 
Od leta 1999 - 2001 je bila zaposlena na Ministrstvu za notranje zadeve, od leta 2001 dalje pa v 
Zdravifiscu Lasko. Od leta 2004 je vodja programa oskrbe starejsih. 

Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo ugotavlja, da ima predlagana ustrezna znanja in 
izkusnje za vodenje tega zavoda. 

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

kandidatki mag. Mefite Zorec za direktorico Ooma starejsih obcanov Ljubljana Vic - Rudnik na 1. 
seji dne 24.11.2010 in obfikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi za imenovano, ki ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 


