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Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 15/12) 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 nadomestne članice in predsednice 

Odbora za zdravstvo in socialno varstvo 
 

I. 
Za članico Odbora za zdravstvo in socialno varstvo se  i m e n u j e: 
 
Stanka FERENČAK MARIN. 
 

II. 
Za predsednico Odbora za zdravstvo in socialno varstvo se  i m e n u j e: 
 
Dunja PIŠKUR KOSMAČ. 
 

III. 
Mandat imenovanih 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 (v nadaljevanju: odlok) ima Odbor za zdravstvo in socialno varstvo (v 
nadaljevanju: odbor) poleg predsednika še deset članov. Odlok v 13. členu določa, da svet 
predsednike odborov imenuje izmed članov sveta, člane pa izmed članov sveta in drugih 
občanov, pri čemer mora biti v posameznem odboru večina članov iz sveta. 
 
S sklepom o imenovanju številka 011-30/10-10 je bil v odbor na 1. izredni seji mestnega sveta 
dne 29. 11. 2010 za predsednika odbora imenovan Miro Gorenšek. Imenovanemu je na podlagi 

odstopne izjave in obvestila župana št. 041-2/13-1 prenehal mandat mestnega svetnika 
Mestne občine Ljubljana, zato je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja sklenila 
predlagati mestnemu svetu, da se namesto Mira Gorenška za nadomestno članico odbora 
imenuje mestno svetnico Stanko Ferenčak Marin, roj. 1955, po poklicu gimnazijsko maturantko in 
kot predsednico odbora Dunjo Piškur Kosmač, mestno svetnico, roj. 1941, po poklicu doktorico 
medicine, ki je bila dosedanja članica odbora. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 24. seji dne 13. 3. 2013 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju nadomestne članice in predsednice odbora, ki ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem.  

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                             volitve in imenovanja                                               
                                                                                                              


