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23. 4. 2012 

 
 
 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 15/12) in 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana 

(Uradni list RS, št. 18/08 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana 
na …. seji dne ….. sprejel 

 

 
S K L E P  

 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnih predstavnikov Mestne občine Ljubljana  
v Svet javnega zavoda Lekarna  Ljubljana 

 
 
 

I. 
Alešu KARDELJU, Dragutinu MATEJU in prof. dr. Slavku ZIHERLU preneha mandat članov Sveta 
javnega zavoda Lekarna Ljubljana. 

 
 

II. 
V  Svet javnega zavoda Lekarna Ljubljana se  i m e n u j e j o: 
 

 Mirko BRNIČ JAGER 

 Vasja BUTINA 

 mag. Pavel VINDIŠAR 
                                                                  
Mandat imenovanih je vezan na mandat članov sveta. 
 
 
Številka: 

Datum:                                                                                 Ţ U P A N  
 
O b r a z l o ţ i t e v : 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana (Uradni list RS, št. 18/08 – uradno prečiščeno 
besedilo) v 6. členu med drugim določa, da svet zavoda sestavlja šest predstavnikov ustanovitelja, ki jih 
imenuje mestni svet, ter da so člani sveta zavoda imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta. 

S sklepom št. 014-81/11-2 o imenovanju članov Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda Lekana 
Ljubljana so bili na 12. seji mestnega sveta dne 19.12.2011 med drugimi imenovani za člane sveta Aleš 
Kardelj, Dragutin Mate in prof.dr. Slavko Ziherl. Aleš Kardelj je dne 15.2.2012 sporočil Komisij za mandatna 
vprašanja volitve in imenovanja, da odstopa s funkcije člana sveta zavoda. Dragutin Mate je dne 21.3.2012 
sporočil podžupanu v začasnem opravljanju funkcije župana, da odstopa s funkcije člana sveta. Prof. dr. 
Slavku Ziherlu je zaradi smrti prenehal mandat člana sveta. Glede na navedeno je Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja za nadomestne člane oz. članice.  

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je v postopku evidentiranja prejela šest predlogov 
ter na 14. seji dne 18. 4.2012 obravnavala in oblikovala predlog sklepa. Na 23. korespondenčni seji je 
komisija sprejela predlog o spremembi predloga sklepa in sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet 
javnega zavoda imenujejo: 

- Mirko Brnič Jager, mestni svetnik,  roj. 1954, univ. dipl. ing. arhitekture 
- Vasja Butina, roj. 1948, ki dela kot v. d. direktor iz Ljubljane 
- mag. Pavel Vindišar, roj. 1939, mag. socioloških znanosti, upokojenec, iz Ljubljane 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 14. seji dne 18.4.2012 in na 23. izredni seji 
dne 23.4.2012 oblikovala predlog sklepa o imenovanju nadomestnih predstavnikov Mestne občine Ljubljana 
v Svet javnega zavoda Lekarna Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.      
 

                                                                                   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                             volitve in imenovanja                                                                                                                                                                                  

 



                                                                                                                             
 
POPRAVEK 
PREDLOGA 

                                                                                                                      23. 4. 2012   
 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 15/12) ter na podlagi 11. in 13. člena Akta o ustanovitvi druţbe z omejeno 
odgovornostjo Ţale Javno podjetje, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 2415/10 z dne 
11.10.2010) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel 
 

S  K  L  E  P 
 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne članice  
Nadzornega sveta  Ţale Javno podjetje, d.o.o. 

 
 

I. 
 

Maši KOCIPER preneha mandat članice Nadzornega sveta Ţale Javno podjetje, d.o.o.                             
z dnem 23.4.2012. 

 
 

II. 
 

V  Nadzorni svet Ţale Javno podjetje, d.o.o. se z dnem 24.4.2012  i m e n u j e: 
 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ. 
 
 Mandat imenovane preneha z dnem 31.12.2015.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                
   

Ţ U P A N  
 
 
O b r a z l o ţ i t e v : 
 
Akt o ustanovitvi druţbe z omejeno odgovornostjo Ţale Javno podjetje, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. št. SV 
2415/10 z dne 11.10.2010) v 13. členu določa, da ima Nadzorni svet tri  člane, od katerih dva člana imenuje 
in razrešuje druţbenik, t.j. Mestna občina Ljubljana. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta in so po 
poteku mandata lahko ponovno imenovani. 

Mestni svet Mestne občine Ljubljana je sklepom št. 014-63/11-1 dne 24.10.2011,  v Nadzorni svet Ţale 
Javno podjetje, d.o.o, za mandatno dobo štirih let, imenoval mestno svetnico Mašo Kociper. Imenovana je 
dne 19.3.2012 Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pisno sporočila, da zaradi izvolitve za 
poslanko Drţavnega zbora odstopa s funkcije članice nadzornega sveta Ţale Javno podjetje, d.o.o. Glede 
na navedeno je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja 
za nadomestnega člana oz. članico. Prispeli so štirje  predlogi, zato je komisija sklenila predlagati 
mestnemu svetu, da se v nadzorni svet javnega podjeta imenuje: 

- mestna svetnica, Dunja Piškur Kosmač, roj. 1941, dr. medicine iz Ljubljane. 

Ker je Maši Kociper mandat v Nadzornem svetu Ţale Javno podjetje, d.o.o, pričel teči z dnem 31.12.2011,  
in bi se ji posledično iztekel z dnem 31.12.2015 , se tudi nadomestni mandat izteče na ta dan. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 14. seji dne 18.4.2012 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju nadomestne članice nadzornega sveta javnega podjetja, ki ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem.      
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                   volitve in imenovanja                                         

 




