
POPRAVEK                                                                                                                                                                                                                                  
PREDLOG 

                                                                                                                 24. 11. 2010 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
prečiščeno besedilo) ter 12. in 13. člena Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne ….. sprejel 

 
 

S  K  L  E  P 
 

o imenovanju Odbora za lokalno samoupravo 
 
 
                                                                     I. 
 
V Odbor za lokalno samoupravo se   i m e n u j e j o : 
 

- Meta VESEL VALENTINČIČ  predsednica 

- Bruna ANTAUER   članica 

- Mirko BRNIČ JAGER   član 

- Stanka FERENČAK MARIN  članica 

- Janko MÖDERNDORFER  član 

- Janez MOŠKRIČ    član  

- Marjeta VERBIČ    članica 

 
 
                                                                     II. 
 
Mandat članov Odbora za lokalno samoupravo je vezan na mandat Mestnega sveta Mestne 
občine Ljubljana.  
 
Številka: 
Datum:                                                                                                     Ţ U P A N 
                                                                                                              
 
O b r a z l o ţ i t e v : 
V skladu z 12. členom Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana ima naveden Odbor za lokalno samoupravo poleg predsednika še šest članov. V skladu s 
13. členom odloka Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja določi kandidate za 
predsednike in člane odborov na predlog vodij svetniških klubov in samostojnih svetnikov. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, 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 VALENTINČIČ, mestna svetnica,  roj. 31.10.1951, univ.dipl.pravnica-za predsednico 

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

- Mirko BRNIČ JAGER, mestni svetnik, roj. 11.1.1954, univ. dipl. arhitekt 

- Stanka FERENČAK MARIN, roj. 1955, tehnologinja, stanujoča v Ljubljani 

- Janko MÖDERNDORFER, podžupan,  roj. 3. 10. 1965, tolmač slovenskega znakovnega jezika  

- Janez MOŠKRIČ, roj. 1979, lesarski tehnik, stanujoč v Ljubljani 

- Marjeta VERBIČ, roj. 1944, univ. dipl. pravnica, upokojenka, stanujoča v Ljubljani 

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



POPRAVEK                                                                                                                
  PREDLOG 

                                                                                                                 24. 11. 2010 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 66/07-uradno 
prečiščeno besedilo) ter 12. in 13. člena Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne ….. sprejel 

 

S  K  L  E  P 
 

o imenovanju Odbora za predšolsko vzgojo in izobraţevanje 
 
                                                                     I. 
 
V Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje se   i m e n u j e j o : 

- Eva STRMLJAN KRESLIN  predsednica 

- Bruna ANTAUER   članica 

- Roman JAKIČ   član 

- Marko KOPRIVC   član 

- Iztok KORDIŠ   član 

- Mojca KUCLER DOLINAR  članica 

- Joţica PANTAR   članica 

- Mojca ŠKRINJAR   članica 

- Meta ŠKUFCA   članica 

- Francka TROBEC   članica 

- Avguština ZUPANČIČ  članica 

 
                                                                     II. 
 
Mandat članov Odbora za predšolsko vzgojo in izobraževanje je vezan na mandat Mestnega sveta 
Mestne občine Ljubljana.  
 
Številka: 
Datum:                                                                                                     Ţ U P A N 
                                                                                                              
O b r a z l o ţ i t e v : 
V skladu z 12. členom Odloka o stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne občine 
Ljubljana ima naveden Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje poleg predsednika še deset 
članov. V skladu s 13. členom odloka Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja določi 
kandidate za predsednike in člane odborov na predlog vodij svetniških klubov in samostojnih 
svetnikov. Komisija za mandatna vprašanja, 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 KRESLIN, mestna svetnica,  roj. 4. 2. 1969, dipl.ekonom.- za predsednico 

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

- Roman JAKIČ, mestni svetnik,  roj. 1. 5. 1967, univ.dipl.pedagog in profesor sociologije 

- Marko KOPRIVC, roj. 1978, univ. dipl. politolog, stanujoč v  Ljubljani 

- Iztok KORDIŠ, mestni svetnik,  roj. 16.04.1953, univ.dipl.elektrotehnike 

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

- Jožica PANTAR, roj. 1953, dipl vzgojiteljica predšolskih otrok, stanujoča v Ljubljani 

- Mojca ŠKRINJAR, mestna svetnica,  roj. 30.11.1955, prof. angleščine in nemščine 

- Meta ŠKUFCA, roj. 1961, univ. dipl. ekonomistka, stanujoča v Ljubljani 

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

- Avguština ZUPANČIČ, roj. 1950, soiclana delavka, stanujoča v Ljubljani 

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

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                   volitve in imenovanja                                                                                                                                                                                                        
                                                                                             



 
POPRAVEK                                                                                                                            
PREDLOG 

                                                                                                                    24. 11. 2010 
 
Na podlagi  27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno 
prečiščeno besedilo) ter 17. Odloka o ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01, 18/08 in 53/09) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na … seji dne … sprejel 
 

 
S  K  L  E  P 

 
o imenovanju članov Nadzornega sveta  

Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana 

 
 

I. 
 

V Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana se  i m e n u j e j o : 

 
- Marko BOKAL 
- mag. Matjaţ JANŠA 
- Urša OTONIČAR 
- Danilo TOMŠIČ  
- Jelka ŢEKAR 

 
 
 

II. 
 

Mandat imenovanih traja štiri leta.  
 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                               Ţ U P A N   

 
 
O b r a z l o ţ i t e v : 
 
Odlok o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 109/01, 
18/08 in 53/09) v 17. členu določa, da ima Nadzorni svet pet članov, za katere ne smejo biti podane ovire po 
Zakonu o javnih skladih. En član mora biti predstojnik organa Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, 
pristojnega za finance. Člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje ustanovitelj.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v postopku evidentiranja prejela šest predlogov  in 
sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v nadzorni svet poleg Urše OTONIČAR, predstojnice organa 
Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojnega za finance, imenujejo še: 

- Marko BOKAL, mestni svetnik,  roj. 24. 10. 1952, unv.dipl.ekonomist 

- mag. Matjaţ JANŠA, roj. 1966, mag. poslovodenja in organizacije, stanujoč v Ljubljani 

- Danilo TOMŠIČ, roj. 1970, univ. dipl. ing. elektrotehnike, stanujoč v Ljubljani 

- Jelka ŢEKAR, mestna svetnica, roj. 24.10.1949, univ. dipl. ekonomistka 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja  je na 1. seji dne 24. 11. 2010 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju petih članov Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne občine 
Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                             volitve in imenovanja           



                                                                                                                                   
PREDLOG 

                                                                                                                             27.11. 2010 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- UPB)  in 22.  
člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana (Uradni list RS, št. 
116/08 in 8/10) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …. seji dne ….. sprejel 

 
S K L E P 

 

o imenovanju vršilke dolžnosti direktorja Javnega zavoda  
Lutkovno gledališče Ljubljana 

 
 

I. 

Za vršilko dolžnosti direktorja Javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana s e   i m e n u j e: 

Jera IVANC. 

 

II. 

Mandat vršilke dolžnosti direktorja traja do imenovanja direktorja javnega zavoda, vendar 
najdlje za eno leto. 

 
 
Številka: 

Datum:                                                                                 Ž U P A N  
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu z 22. členom Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledališče Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 116/08 in 8/10) imenuje direktorja javnega zavoda ustanovitelj.  

Na podlagi poziva načelnika Oddelka za kulturo, da je dosedanji direktorja Marjan Gabrijelčič umrl, je 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja na 1. seji dne 24.11.2010 obravnavala 
besedilo javnega razpisa za direktorja / direktorico javnega zavoda, ko je besedilo tudi potrdila. Javni 
razpis je bil objavljen na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana, obvestilo o objavi javnega razpisa 
pa v časopisu Dnevnik dne 26. 11. 2010.  

Javni zavod je pristojni Oddelek za kulturo, ta pa Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja, obvestil, da so po smrti direktorja brez pooblaščene osebe, saj je konec septembra zavod 
zapustila še druga pooblaščenka. Ker javni razpis še poteka, so člani Komisije za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja na 2. korespondenčni seji dne 26. in 27.11. 2010 sklenili, da 
predlagajo mestnemu svetu, da za vršilko dolžnosti direktorja javnega zavoda za čas do imenovanja 
direktorja, vendar najdlje za eno leto, imenuje Jero IVANC, umetniško vodjo dramske dejavnosti v 
Lutkovnem gledališču Ljubljana. 
 
Jera IVANC se je po končani Gimnaziji Bežigrad vpisala na Oddelek za klasično filologijo na Filozofski 
fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer leta 2008 pri akad. prof. dr. Kajetanu Gantarju diplomira iz 
Evripidove in Senekove Medeje. Od avgusta 2004 je vpisana v razvid samozaposlenih v kulturi, od 27. 
avgusta 2010 je zaposlena v Lutkovnem gledališču Ljubljana kot umetniški vodja dramske dejavnosti 
(Dramski oder za mlade), od 1. oktobra 2010 pa je s sklepom direktorja imenovana tudi za vršilko 
dolžnosti umetniškega vodje lutkovne dejavnosti. Imenovana pet let poučuje grščino na gimnaziji 
Poljane; kot asistentka režije sodeluje pri snemanju reklamnih spotov; organizira gledališki projekt 
klasičnih gimnazij Klasiki na odru (74 dijakov, 6 gimnazij, 4 slovenska mesta); piše besedila za filmsko 
glasbo (mladinska filma Distorzija, Gremo mi po svoje); kot mentorica sodeluje na delavnicah 
dramskega pisanja v okviru TSD; predseduje strokovni žiriji za Grumovo nagrado; pri Mohorjevi 
založbi zasnuje triletni projekt izdajanja svežih prevodov antične dramatike (2010–2012); članke in 
prevode objavlja v gledaliških listih ter v revijah Keria in Nova revija. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga Mestnemu svetu Mestne občine 
Ljubljana, da predlog sprejme. 

 
Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 


