
PREDLOG 
13. 4. 2004 

 
Na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. 
sprejel 
 
 
 

M  N  E  N  J  E 
 

h kandidaturi za ravnatelja Dijaškega doma Bežigrad 
 
  
Stanku Povhu se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Dijaškega doma Bežigrad. 
 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  J A 
 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Svet Dijaškega doma Bežigrad je Mestno občino Ljubljana zaprosil za mnenje o kandidatu za 
ravnatelja. Na razpis za prosto delovno mesto ravnatelja, ki je bil objavljen v časopisu Delo 
dne 16. 2. 2004, so se prijavili trije kandidati, od katerih le en izpolnjuje pogoje.  
 
G. Stanko Povh je po izobrazbi diplomirani socialni delavec, ki ima 17 let delovnih izkušenj 
na področju vzgoje in izobraževanja. V svoji poklicni karieri se je ves čas strokovno 
izobraževal, sodeloval v različnih projektih, predaval in bil pobudnik različnih oblik 
dopolnilnega strokovnega izobraževanja. Na prvem kongresu socialnega dela je vodil okroglo 
mizo na temo »Težave rešujemo skupaj z dijaki s posebnimi potrebami«. Programske 
smernice dela in razvojni plan kandidata pričajo, da le-ta dobro pozna domsko problematiko. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na drugem zasedanju 26. seje dne 
13. 4. 2004 oblikovala pozitivno mnenje h kandidaturi za imenovanega in tako oblikovani 
sklep predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
                                                                      
             

 Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                              volitve in imenovanja 
                                                                                                   



PREDLOG 
13. 4. 2004 

 
Na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. 
sprejel 
 
 
 

M  N  E  N  J  E 
 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Božidarja Jakca 
 
  
Staši Rejc se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Božidarja 
Jakca. 
 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  J A 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) si mora svet šole pred imenovanjem 
ravnatelja oz. ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 
 
Na razpis za ravnatelja Osnovne šole Božidarja Jakca, ki je bil objavljen dne 18. 3. 2004 v 
časopisu Delo, sta se prijavila dva kandidata. En kandidat ni izpolnjeval pogojev, zato je bil 
izločen iz izbirnega postopka. Svet šole je Mestno občino Ljubljana zaprosil za mnenje.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sklenila, da mestnemu svetu 
predlaga sprejem pozitivnega mnenja za kandidatko, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje. Ga. 
Staša Rejc je dosedanja dolgoletna ravnateljica Osnovne šole Božidarja Jakca. Rodila se je 
leta 1950 in ima zaključeno Pedagoško fakulteto v Ljubljani, smer razredni pouk. S svojo 
pripadnostjo šoli povezuje učence, starše in sodelavce v kakovostno šolo, ki je urejena in 
sodobna. Za uresničevanje vzgojnih in izobraževalnih potreb so učencem ponudili številne 
projekte, npr. Zdrava šola, Eko šola kot način življenja, Računalniško opismenjevanje, Šola za 
starše, Evropski dan, Razvijanje bralne kulture idr. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 27. seji dne 13. 4. 2004 
oblikovala pozitivno mnenje h kandidaturi za imenovano in tako oblikovani sklep predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
                                                                                  Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                             volitve in imenovanja                                              



PREDLOG 
13. 4. 2004 

 
Na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. 
sprejel 
 
 
 

M  N  E  N  J  E 
 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kolezija 
 
  
Lidiji Žigon se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kolezija. 
 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  J A 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) si mora svet šole pred imenovanjem 
ravnatelja oz. ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 
 
Na razpis za ravnatelja Osnovne šole Kolezija, ki je bil objavljen dne 5. 3. 2004 v Uradnem 
listu RS št. 21, sta se prijavili dve kandidatki, ki izpolnjujeta pogoje razpisa. Svet šole je v 
postopku imenovanja ravnateljice Mestno občino Ljubljana zaprosil za mnenje.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi dokumentacije, poslane 
s strani osnovne šole in mestne uprave, sklenila, da mestnemu svetu predlaga sprejem 
pozitivnega mnenja za go. Lidijo Žigon. Ga. Lidija Žigon se je rodila leta 1961 in je 
diplomirala na Filozofski fakulteti v Ljubljani, smer pedagogika in sociologija. Doslej 
opravlja funkcijo pomočnice ravnatelja na Osnovni šoli Kolezija. Svoja znanja dopolnjuje z 
vsebinami, ki nudijo nove načine v komunikaciji in povezovanju vseh členov na šoli. 
Vzpostavila je sodelovanje z različnimi strokovnimi institucijami, ki so povezane z življenjem 
šole. Bila je članica Programskega sveta za vsebinski izbor programov stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja pri Zavodu za šolstvu. Sodelovala je pri mnogih projektih, ki so se uvajali na 
šoli, in sicer kot nosilka, izvajalka ali strokovna sodelavka.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 27. seji dne 13. 4. 2004 
oblikovala pozitivno mnenje h kandidaturi za imenovano in tako oblikovani sklep predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
                                                                                  Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                             volitve in imenovanja                                              



PREDLOG 
13. 4. 2004 

 
Na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. 
sprejel 
 
 
 

M  N  E  N  J  E 
 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Milana Šuštaršiča 
 
  
Ireni Kodrič in Bernardi Debeljak se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 
Osnovne šole Milana Šuštaršiča. 
 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  J A 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) si mora svet šole pred imenovanjem 
ravnatelja oz. ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 
 
Na razpis za ravnatelja Osnovne šole Milana Šuštaršiča, ki je bil objavljen dne 28. 2. 2004 v 
časopisu Delo, so se prijavili trije kandidati. Svet šole je Mestno občino Ljubljana v skladu z 
zakonodajo zaprosil za mnenje. Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je z 
glasovanjem potrdila pozitivno mnenje uprave za dve kandidatki, in sicer za dosedanjo 
ravnateljico go. Ireno Kodrič, roj. leta 1960, ter go. Bernardo Debeljak, roj. leta 1963. Ga. 
Irena Kodrič, ki je diplomirala na Filozofski fakulteti, smer pedagogika in sociologija, je v 
preteklem mandatu korektno vodila šolo, vendar brez posebnih pedagoških in organizacijskih 
sprememb v smislu posodabljanja metod dela in timskega povezovanja pedagoških delavcev. 
Ga. Bernarda Debeljak si je pridobila naziv profesorica gospodinjstva in biologije. Imenovana 
s svojim dosedanjim načinom dela zagotavlja dinamičnost v delu na področju izobraževanja 
in pestrejšo komunikacijo med zaposlenimi v pedagoškem procesu.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na drugem zasedanju 26. seje dne 
13. 4. 2004 oblikovala pozitivno mnenje h kandidaturi za imenovani in tako oblikovani sklep 
predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
                                                                                  Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                             volitve in imenovanja 
                                                                                                   



PREDLOG 
13. 4. 2004 

 
Na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. 
sprejel 
 
 
 

M  N  E  N  J  E 
 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Spodnja Šiška 
 
  
Mojci Škrinjar se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Spodnja 
Šiška. 
 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  J A 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) si mora svet šole pred imenovanjem 
ravnatelja oz. ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 
 
Na razpis za ravnatelja Osnovne šole Spodnja Šiška, ki je bil objavljen dne 17. 3. 2004, sta se 
prijavila dva kandidata, od katerih en ne izpolnjuje pogojev. Svet šole je Mestno občino 
Ljubljana zaprosil za mnenje o kandidatki, ki izpolnjuje pogoje.  
 
Ga. Mojca Škrinjar se je rodila leta 1955. Po zaključeni klasični gimnaziji se je vpisala na 
Filozofsko fakulteto, kjer je najprej diplomirala na višji, nato še na univerzitetni ravni, smer 
angleščina – nemščina. Imenovana je dosedanja ravnateljica Osnovne šole Spodnja Šiška, ki 
šolo uspešno vodi že 13 let. S svojo pripadnostjo šoli povezuje učence, starše in širšo okolico 
v številne projekt in humanitarne akcije. Pretekli rezultati kažejo, da je skupaj z ustvarjalnimi 
sodelavci in sodelavkami uspela zagotoviti kvaliteto pouka, kar je vidno iz uspehov učencev 
na področju znanj, ovrednotenimi z državnimi nagradami in priznanji. Uspešni so tudi na 
področju športa, likovnih dejavnostih, v tehničnih izdelkih in zborovskem petju.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 27. seji dne 13. 4. 2004 
oblikovala pozitivno mnenje h kandidaturi za imenovano in tako oblikovani sklep predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
                                                                                  Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                             volitve in imenovanja                                              



PREDLOG 
13. 4. 2004 

 
Na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. 
sprejel 
 
 
 

M  N  E  N  J  E 
 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Valentina Vodnika 
 
  
Boži Šarbek se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Valentina 
Vodnika. 
 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  J A 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) si mora svet šole pred imenovanjem 
ravnatelja oz. ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 
 
Na razpis za ravnatelja Osnovne šole Valentin Vodnik, ki je bil objavljen dne 10. 3. 2004 v 
časopisu Delo, se je prijavila ena kandidatka, za katero je bilo ugotovljeno, da izpolnjuje 
pogoje.   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sklenila, da mestnemu svetu 
predlaga sprejem pozitivnega mnenja za to kandidatko. Ga. Boža Šarbek, rojena leta 1956, je 
po izobrazbi profesorica kemije in biologije. Svoje znanje dopolnjuje z magistrskim študijem. 
V vzgoji in izobraževanju ima bogate delovne izkušnje, saj na tem področju aktivno deluje 
okrog 25 let. Učence vključuje v različne projekte, raziskovalne naloge in tabore, ki jih 
organizira Zveza prijateljev mladine. Poleg navedenega je mentorica študentom, ki opravljajo 
pedagoško prakso in vodja projekta Zdrava šola.   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 27. seji dne 13. 4. 2004 
oblikovala pozitivno mnenje h kandidaturi za imenovano in tako oblikovani sklep predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
                                                                                  Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                             volitve in imenovanja                                              



PREDLOG 
13. 4. 2004 

 
Na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. 
sprejel 
 
 
 

M  N  E  N  J  E 
 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Vič 
 
  
Ani Vehovar se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Vič. 
 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  J A 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) si mora svet šole pred imenovanjem 
ravnatelja oz. ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 
 
Na razpis za ravnatelja Osnovne šole Vič, ki je bil objavljen dne 2. 3. 2004 v časopisu Delo, 
sta se prijavili dve kandidatki. Svet šole je ugotovil, da obe izpolnjujeta razpisne pogoje.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na podlagi ustrezne dokumentacije 
sklenila, da predlaga pozitivno mnenje za dosedanjo ravnateljico go. Ano Vehar, rojeno leta 
1947. Imenovana je učiteljica razrednega pouka in je na Osnovni šoli Vič zaposlena od leta 
1971. Na delovnem mestu ravnateljice je od leta 1995, že prej pa je s svojim delom prispevala 
k razvoju šole kot pomočnica ravnatelja. Bila je pobudnica in nosilka vrste izobraževalnih, 
kulturnih in drugih aktivnosti. Osnovna šola Vič slovi po odprtosti do okolja, ki mu pripada in 
po dejavnostih izven ustaljenih okvirov. Kljub temu, da nenehno iskanje novih poti, po 
katerih učenci poglabljajo in širijo znanja ter obzorje, prinaša ravnateljici in kolektivu dodatne 
napore in odgovornosti, vztrajajo na svoji poti. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na drugem zasedanju 26. seje dne 
13. 4. 2004 oblikovala pozitivno mnenje h kandidaturi za imenovano in tako oblikovani sklep 
predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
                                                                                  

 Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                              volitve in imenovanja                                             



PREDLOG 
13. 4. 2004 

 
Na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. 
sprejel 
 
 
 

M  N  E  N  J  E 
 

h kandidaturi za ravnatelja Srednje poklicne šole – 
enote zavoda Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana 

 
  
Vojku Goričanu se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje poklicne šole – 
enote zavoda Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola Ljubljana. 
 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  J A 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) si mora svet šole pred imenovanjem 
ravnatelja oz. ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 
 
Na razpis za ravnatelja Srednje poklicne šole, ki je enota zavoda Srednja gradbena, geodetska 
in ekonomska šole Ljubljana, so se prijavili trije kandidati, od katerih dva izpolnjujeta pogoje. 
Svet šole je Mestno občino Ljubljana v skladu z zakonodajo zaprosil za mnenje.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je z glasovanjem potrdila pozitivno 
mnenje za kandidata g. Vojka Goričana, rojenega leta 1958. Imenovani je po izobrazbi 
profesor telesne vzgoje in ima prijeten ter strokoven odnos do učencev. Poleg navedenega ima 
organizacijske sposobnosti. Kot mentor sodeluje s Fakulteto za šport pri izvedbi obvezne 
prakse za študente te fakultete. Na zavodu Srednja gradbena, geodetska in ekonomska šola 
Ljubljana oz. njenih predhodnicah je zaposlen od leta 1986, sprva kot učitelj obrambe in 
zaščite, nato kot učitelj športne vzgoje. Od leta 1997 je vodja aktiva športne vzgoje.   
  
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 27. seji dne 13. 4. 2004 
oblikovala pozitivno mnenje h kandidaturi za imenovanega in tako oblikovani sklep predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
                                                                                  Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                             volitve in imenovanja                                              



PREDLOG 
13. 4. 2004 

 
Na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. 
sprejel 
 
 

M  N  E  N  J  E 
 

h kandidaturi za ravnateljico  
Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad - Ljubljana 

 
  
Fani Al-Mansour se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje poklicne in 
strokovne šole Bežigrad - Ljubljana. 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  J A 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu s 53. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) si mora svet šole pred imenovanjem 
ravnatelja oz. ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 
 
Na razpis za ravnatelja Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad - Ljubljana, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS, št. 23 z dne 12. 3. 2004, se je s popolno vlogo prijavila ena 
kandidatka. Svet šole je Mestno občino Ljubljana v skladu z zakonodajo zaprosil za mnenje o 
tej kandidatki.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja meni, da je dosedanja ravnateljica ga. 
Fani Al-Mansour, rojena leta 1955, primerna kandidatka. Imenovana je zaključila Fakulteto 
za strojništvo in si pridobila naziv univ. dipl. inž. strojništva. Ga. Fani Al-Mansour izkazuje 
organizacijske in vodstvene sposobnosti na raznih področjih dela. Šoli je oblikovala podobo, 
ki je vzor vsem poklicnim šolam v Sloveniji. Povezala je aktivne šole, ki se udeležujejo 
državnih in mednarodnih tekmovanj ter organizirala strokovna srečanja med njimi. Dijaki so 
zelo dejavni v projektu EKO bazarja, ki poteka vse od leta 1999 v okviru sejma Narava 
zdravje. Je tudi avtorica strokovnih publikacij, ocenjevalka predmeta mehanika pri maturi. 
Sodelovala je tudi pri prenovi programa šivilja – krojač ter podpira aktivno udeležbo šole v 
skupnostih tekstilnih, strojnih in elektro šol.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 27. seji dne 13. 4. 2004 
oblikovala pozitivno mnenje h kandidaturi za imenovano in tako oblikovani sklep predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
                                                                                  Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                             volitve in imenovanja                                              



PREDLOG 
30. 3. 2004 

 
Na podlagi 55. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popr., 
42/94 – odl. US, 41/99, 26/01, 2/04 in 7/04 – popr.) ter 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. 
seji dne …… sprejel 
 
 

S K L E P 
 

o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana  
v Svet Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje 

 
 

I. 
 

V Svet Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje   s e   i m e n u j e :  
 
Darja Gogala. 
 
 

II. 
 

Mandat članice traja štiri leta. 
 
 
Štev.: 
Datum:         Ž U P A N J A  
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v :  
 
Center za socialno delo Ljubljana Moste Polje je zaradi poteka mandata sveta zavoda Mestno 
občino Ljubljana zaprosil za imenovanje novega predstavnika lokalne skupnosti. V skladu s 
55. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popr., 42/94 – odl. 
US, 41/99, 26/01, 2/04 in 7/04 – popr.) socialno varstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga 
poleg predstavnikov ustanovitelja in delavcev, med drugim sestavljajo še predstavniki lokalne 
skupnosti. Mandat članov Sveta Centra za socialno delo Ljubljana Moste Polje traja štiri leta. 
 
Na podlagi evidentiranja je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja odločala o 
petih predlogih in sklenila, da za predstavnico Mestne občine Ljubljana predlaga go. Darjo 
Gogalo, rojeno leta 1955, stanujočo v Ljubljani. Imenovana je po izobrazbi socialna delavka, 
sicer pa dela kot koordinatorka v Četrtni skupnosti Moste.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 26. seji dne 30. 3. 2004 
oblikovala predlog sklepa o imenovanju predstavnice mestne občine v svet Centra za socialno 
delo Ljubljana Moste Polje in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 
 
Komisija za mandatna vprašanja, 

                   volitve in imenovanja 



PREDLOG 
30. 3. 2004 

 
Na podlagi 55. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 54/92, 56/92 – popr., 
42/94 – odl. US, 41/99, 26/01, 2/04 in 7/04 – popr.) ter 27. člena Statuta Mestne občine 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. 
seji dne …… sprejel 
 
 

S K L E P 
 

o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana  
v Svet Doma starejših občanov Ljubljana - Šiška 

 
 

I. 
 

V Svet Doma starejših občanov Ljubljana – Šiška    s e   i m e n u j e :  
 
Naranka Kovačević. 
 
 

II. 
 

Mandat članice traja štiri leta. 
 
 
Štev.: 
Datum:         Ž U P A N J A  
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v :  
 
Dom starejših občanov Ljubljana – Šiška je Mestno občino Ljubljana zaprosil za imenovanje 
predstavnika lokalne skupnosti. V skladu s 55. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni 
list RS, št. 54/92, 56/92 – popr., 42/94 – odl. US, 41/99, 26/01, 2/04 in 7/04 – popr.) socialno 
varstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga poleg predstavnikov ustanovitelja in delavcev, 
med drugim sestavljajo še predstavniki lokalne skupnosti. Mandat članov Doma starejših 
občanov Ljubljana – Šiška traja štiri leta. 
 
Na podlagi evidentiranja je prispelo pet predlogov, vendar je Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja odločala o treh predlogih, ker sta dva bila umaknjena. 
Komisija je za predstavnico mestne občine v svetu zavoda sklenila predlagati go. Naranko 
Kovačević, ki je po izobrazbi univerzitetna diplomirana ekonomistka. Imenovana se je rodila 
leta 1952 in stanuje v Ljubljani. Zaposlena je kot vodja računovodstva na Zavodu za oskrbo 
na domu.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 27. seji dne 13. 4. 2004 
oblikovala predlog sklepa o imenovanju predstavnice mestne občine v Svet Doma starejših 
občanov Ljubljana – Šiška in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 
 
Komisija za mandatna vprašanja, 

                   volitve in imenovanja 



PREDLOG 
13. 4. 2004 

 
Na podlagi 46. člena Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (Uradni list RS, 
št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …… sprejel 
 
 
 

S K L E P 
 

o imenovanju predstavnika  
Mestne občine Ljubljana v Svet Gimnazije Moste  

 
 

I. 
 

V Svet Gimnazije Moste   s e   i m e n u j e : 
 
Marjan Čemas. 
 
 

II. 
 

Mandat člana sveta traja štiri leta.  
 
 
 
Štev.: 
Datum:         Ž U P A N J A  
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v :  
 
Gimnazija Moste je zaradi poteka mandata predstavnice Mestne občine Ljubljana zaprosila za 
imenovanje novega člana. V skladu s 46. členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) ima Mestna občina 
Ljubljana v Svetu Gimnazije Moste enega člana.  
 
Na podlagi navedenega je bil pričet postopek evidentiranja, v katerem so prispeli štirje predlogi. 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je odločala o treh predlogih, saj je bil en 
predlog umaknjen.  
 
Komisija je za predstavnika mestne občine sklenila predlagati g. Marjana Čemasa, ki se je rodil 
leta 1955. Imenovani stanuje v Ljubljani in je upokojeni delavec organov za notranje zadeve. 
Končano ima srednjo policijsko šolo. 
 
Komisija je na podlagi navedenega na 27. seji dne 13. 4. 2004 oblikovala predlog Sklepa o 
imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet Gimnazije Moste in ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem.  

 
 
Komisija za mandatna vprašanja, 

                   volitve in imenovanja 



                                                                                                                              PREDLOG 
                                                                                                                              13. 4. 2004 

 
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list RS, št. 115/03 – uradno prečiščeno besedilo) ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne 
….. sprejel 
 
 

S  K  L  E  P 
 

o razrešitvi in imenovanju predstavnika  
Mestne občine Ljubljana v Svet Osnovne šole Franceta Bevka 

 
 

I. 
 
R a z r e š i   s e  član Sveta Osnovne šole Franceta Bevka: 
 
Klement Čepon. 
 
 

II. 
 
Kot nadomestna članica se v Svet Osnovne šole Franceta Bevka   i m e n u j e :  
 
Vanda Rešeta. 
 
 

III. 
 

Mandat nadomestne članice je vezan na mandat sveta šole. 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                 Ž U P A N J A 
                                                                                                          
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 115/03 – 
uradno prečiščeno besedilo) v 46. členu med drugim določa, da svet javne osnovne šole 
sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja. G. Klement Čepon je bil kot predstavnik Mestne 
občine Ljubljana imenovan v Svet Osnovne šole Franceta Bevka na 21. seji mestnega sveta 
dne 27. 11. 2000. Imenovani je zaradi drugih obveznosti podal pisno odstopno izjavo. 
 
Na podlagi zgoraj navedenega je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
pričela s postopkom evidentiranja. Evidentirani sta bili dve kandidatki, izmed katerih je 
komisija na drugem zasedanju 26. seje dne 13. 4. 2004 izbrala go. Vando Rešeto. Ga. Vanda 
Rešeta se je rodila leta 1951 in stanuje v Ljubljani. Po izobrazbi je diplomirana sociologinja, 
zaposlena kot vodja izobraževanja na ZSSS.  
 
Komisija je glede na navedeno oblikovala predlog sklepa, ki ga predlaga Mestnemu svetu 
Mestne občine Ljubljana v sprejem.  
 
                                                                                     Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                               volitve in imenovanja                                            


