
 

 

 

 

 

 
Številka: 0320-0004/2019-9 
Datum: 9.4.2019 
 
OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 
 
 

Zadeva:     

 

 

IMENOVANJE PROGRAMSKEGA SVETA OBČINE DOL PRI LJUBLJANI 

 

Pravna podlaga:    

 

15. člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS št. 3/18 – UPB2) 

 

Predlagatelj:    

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 

 

Poročevalec:    

 

Mojca Repanšek, predsednica KMVI 

 

Namen: 

 

Predlog sklepa: 

 

Obravnava in sprejem 

 

1. V Programski svet Občine Dol pri Ljubljani se imenuje: 

• Anže Zavrl 

• Matjaž Kranjec 

• Maša Rener 

• Franci Grad 
 

2. Članom Programskega sveta Občine Dol pri Ljubljani nastopi mandat z 
dnem imenovanja, poteče pa jim z dnem poteka mandata občinskega 
sveta, ki jih je imenoval.  

 

 

                                                                                               
Komisija za mandatna vprašanja,       
          volitve in imenovanja 
 Mojca Repanšek, predsednica 

 

 
 
 
 

 

OBČINA DOL PRI LJUBLJANI 
KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, 

VOLITVE IN IMENOVANJA 

Dol pri Ljubljani 1, 1262 Dol pri Ljubljani 

Telefon: 01/5303 240 

e-pošta: obcina@dol.si  

 



 
 
 
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Namen imenovanja Programskega sveta Občine Dol pri Ljubljani je ustanovitev delovnega 
telesa, ki bi deloval na kulturnem področju, in sicer bi določal letni program prireditev Občine 
Dol pri Ljubljani, ki zavzema predvsem kulturne prireditve, tradicionalne prireditve, jubilejne 
prireditve ter prireditve pomembne za razvoj in sodelovanje društev. 
 
Komisija za mandatna vprašanje, volitve in imenovanja je pozvala javnost, da posreduje 
kandidate ki bi jih imenovali v Programski svet, ki šteje do 8 članov. 
 
V določenem roku, do 7.4.2019, je komisija prejela naslednje predloge: 
 

• Anže Zavrl (izvedba samostojnih koncertov, sodelovanje z organizatorji prireditev) 

• Matjaž Kranjec (pisec, publicist, voditelj in organizator prireditev) 

• Maša Rener (sodelavka KDF. Bernika) 

• Franci Grad (45 let delovanja v kulturi) 
 
Vsi predlogi so bili pravočasni ter popolni. Prav tako so vsi predlagani člani izpolnjevali pogoje 
za imenovanje, zaradi česar se predlaga, da se vsi imenujejo v Programski svet Občine Dol pri 
Ljubljani. 
 
Članom Programskega sveta Občine Dol pri Ljubljani nastopi mandat z dnem imenovanja, 
poteče pa jim z dnem poteka mandata občinskega sveta, ki jih je imenoval. 
 
 
 
FINANČNE POSLEDICE: 
 
V skladu s 6. členom Pravilnika o plačilih oziroma sejninah občinskih funkcionarjev in članov 
delovnih teles občinskega sveta, drugih organov občine ter povračilih stroškov (Uradni list RS, 
št.  24/14) pripada sejnina v višini 50,00 € bruto članu odbora, ki vodi sejo in 40,00 € za člane 
odbora, ki so se udeležili seje. 


