
                                                                                                                             
 

     POPRAVEK PREDLOGA 
                                                                                                                    04. 07. 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 razrešitvi in imenovanju nadomestne članice    
Nadzornega sveta Žale Javno podjetje, d.o.o. 

 
 

I. 
 

Jelko ŽEKAR se razreši s funkcije članice Nadzornega sveta Ţale Javno podjetje, d.o.o.                             
z dnem 9.7.2012. 

 
 

II. 
 

V  Nadzorni svet Ţale Javno podjetje, d.o.o. se z dnem 10.7.2012  i m e n u j e: 
 
dr. Marta BON. 
 
Mandat imenovane preneha z dnem 31.12.2015.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                
   

Ž U P A N  
 

 
O b r a z l o ž 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 Jelko Ţekar. Imenovana je dne 16.5.2012 
Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pisno sporočila, da v skladu s 27. členom ZIntPK 
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 trije  predlogi, zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v nadzorni svet 
javnega podjeta imenuje: 

- mestna svetnica, dr. Marta Bon, roj. 1962, dr. kinezioloških znanosti iz Ljubljane. 

Ker je Jelki Ţekar 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 16. seji dne 4. 7. 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 

 

                                                                                   
 


