
PREDLOG 
3. 5. 2004 

 
Na podlagi 32. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US in 8/96), 27. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 9. člena Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/03) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na ….. seji dne ….. sprejel 
 
 

S K L E P 
 

o imenovanju direktorice  
javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana 

 
 

I. 
 
Za direktorico javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana   s e   i m e n u j e : 
 
mag. Zdenka Barbara Ban Fischinger. 
 
 

II. 
 

Mandat imenovane prične teči s 25. 5. 2004 in traja pet let.  
 
 
 
Štev.: 
Datum:         Ž U P A N J A  
 
 
O b r a z l o ž i t e v :  
 
V skladu z 32. členom Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 – odl. US in 8/96) imenuje 
in razrešuje direktorja oz. direktorico (v nadaljevanju: direktor) zavoda ustanovitelj, če ni z zakonom 
ali aktom o ustanovitvi za to pooblaščen svet zavoda. Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Živalski 
vrt Ljubljana (Uradni list RS, št. 48/03) v 9. členu določa, da direktorja imenuje in razrešuje 
ustanovitelj ter da mandat traja pet let. V skladu z navedenim členom je za direktorja lahko 
imenovan, kdor izpolnjuje pogoje, določene z zakonom in statutom zavoda. S 17. členom 
ustanovitvenega akta je bilo določeno, da funkcijo direktorja zavoda opravlja vršilka dolžnosti, in 
sicer za čas do imenovanja direktorja zavoda, vendar največ za dobo enega leta (do vključno 24. 5. 
2004).    
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je oblikovala besedilo javnega razpisa na 25. 
seji dne 15. 3. 2004 in 26. seji dne 30. 3. 2004, ko je tudi sklenila, da se razpis za delovno mesto 
direktorja javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana objavi.  
 
Razpis za predmetno mesto je bil objavljen dne 1. 4. 2004 v časopisu Delo. V skladu z razpisom so 
kandidati prijave morali poslati v osmih dneh po objavi razpisa, t.j. do vključno 9. 4. 2004. Komisija 
se je s prispelimi vlogami seznanila na 27. seji dne 13. 4. 2004. 
 
Na razpis je prispelo 10 prijav, vendar je bilo ugotovljeno, da je ena prispela prepozno, zaradi česar 
se sploh ni obravnavala. Komisija se je dogovorila, da se kandidate, za katere se ugotovi, da 
izpolnjujejo pogoje, povabi na razgovor, kandidate, katerih prijave ne izkazujejo izpolnjevanje 
pogojev in katerih prijave se lahko dopolnijo, pa pisno pozove k dopolnitvi. Dogovorjeno je bilo, da 
se člani o tem izrečejo po podrobnejšem pregledu prijav, in sicer na korespondenčni seji dne 15. 4. 
2004.  
 



 
Na 10. korespondenčni seji dne 15. 4. 2004 je komisija soglasno sklenila, da se prijave treh 
kandidatov iz nadaljnjega izbirnega postopka izločijo, saj nedvomno izhaja, da ne izpolnjujejo pogoj 
glede izobrazbe in da prijave ne morejo dopolniti tako, da bi izkazali izpolnjevanje tega pogoja. 
Nadalje je komisija sklenila, da se tri kandidate, za katere so člani soglasno ugotovili, da izpolnjujejo 
pogoje, pozove na razgovor. Ti kandidati so bili vabljeni na razgovor za dne 22. 4. 2004.  
 
Komisija se je na začetku 28. seje dne 22. 4. 2004 seznanila z dopolnitvami prijav kandidatov in se 
dogovorila, da se člani o teh dopolnitvah izrečejo naknadno – po podrobnejšem pregledu dopolnitev. 
Komisija je nato opravila ločene razgovore z dvema kandidatoma, saj se en kandidat vabilu ni 
odzval, kljub temu, da je izkazano, da ga je prejel.  
 
Na 11. korespondenčni seji dne 23. 4. 2004 je komisija sklenila, da nobena prijava od kandidatov, ki 
so bili pozvani k dopolnitvi, ni dopolnjena na ustrezen oz. zahtevani način in da se zaradi 
navedenega nobenega kandidata ne bo več povabilo na razgovor.  
 
Na 29. seji dne 3. 5. 2004 so člani komisije razpravljali in nato odločali o predlogu za direktorja 
Živalskega vrta Ljubljana. Komisija je soglasno sprejela sklep, da mestnemu svetu predlaga, da za 
direktorico Živalskega vrta Ljubljana imenuje mag. Zdenko Barbaro Ban Fischinger. Mag. 
Zdenka Barbara Ban Fischinger, roj. leta 1953, stanujoča v Ljubljani, je maturirala na gimnaziji 
Poljane, na dodiplomskem študiju pa diplomirala na Ekonomski fakulteti v Ljubljani. Na Ekonomski 
fakulteti je nadaljevala podiplomski študij in si tako pridobila naziv magistra ekonomskih znanosti. 
V prvem delu poklicne poti je delala kot raziskovalka v Centru za mednarodno sodelovanje, nato se 
je zaposlila v gospodarstvu. V Podjetju za vodenje poslovnega sistema v Emoni je bila direktorica 
sektorja marketinga, nato pa vodja Službe za raziskavo trga in pospeševanje prodaje v sektorju 
trženja v poslovnem sistemu Mercator. Kasneje je v Mercatorju prevzela vodenje službe 
Mercatorejeve plačilne kartice, s ciljem preoblikovati jo v moderen trgovski marketinški insturment, 
kar ji je tudi uspelo. Kandidatka obvlada angleški in srbski oz. hrvaški jezik, pogovorno nemški, 
pasivno pa tudi francoski jezik. Mag. Zdenka Barbara Ban Fischinger se zaveda, da je kot osnova za 
kvaliteto dela zlasti pomembno ustrezno sodelovanje z zaposlenimi. Velik poudarek daje tudi na 
upoštevanje strokovnih mnenj, vizijo, kreativnost, motiviranost, ugled organizacije, pripravljenost za 
delo in upravičene kritike. V zvezi z vodenjem Živalskega vrta Ljubljana je izpostavila tudi drugi del 
prioritetnih nalog, ki se nanašajo na finančno problematiko. V tem okviru meni, da je potrebno 
iskanje notranjih rezerv, obvladovanje stroškov in intenzivno pridobivanje novih finančnih virov, kar 
je tesno povezano s krepitvijo ugleda zavoda. Kandidatka meni tudi, da je potrebno tesnejše 
sodelovanje z uspešnimi živalskimi vrtovi v tujini (npr. prenašanje znanj, izkušenj, trendov in 
projektov v lastno prakso), kot tudi z domačimi vzgojnimi in izobraževalnimi organizacijami ter 
društvi (npr. večja vloga živalskega vrta pri vzgoji in izobraževanju na področju poznavanja in 
odnosa narave, okolja in živali).  
 
Glede na navedeno je komisija na 29. seji dne 3. 5. 2004 oblikovala predloga sklepa o imenovanju 
direktorice javnega zavoda Živalski vrt Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. V 
primeru sprejema predmetnega sklepa bo izbrani kandidatki vročen sklep o imenovanju, ostalim 
prijavljenim kandidatom pa v skladu s 36. členom Zakona o zavodih obvestilo o izbiri.  

 
Komisija za mandatna vprašanja, 

                   volitve in imenovanja 
 



PREDLOG 
3. 5. 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 Vrtca Ciciban  
 
  
Mariji Kermavnar se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Ciciban. 
 
 
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 vrtca pred imenovanjem 
ravnatelja oz. ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 
 
Na razpis za ravnatelja Vrtca Ciciban, ki je bil objavljen dne 6. 3. 2004 v Šolskih razgledih, so 
se prijavile tri kandidatke, ki tudi izpolnjujejo pogoje. Svet vrtca je v postopku imenovanja 
Mestno občino Ljubljana zaprosil za mnenje.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sklenila, da mestnemu svetu 
predlaga sprejem pozitivnega mnenja za go. Marijo Kermavnar. Imenovana, rojena leta 
1960, po izobrazbi diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, dela v vzgoji in izobraževanju 
že 25 let. V Vrtcu Ciciban je zadnjih pet let pomočnica ravnateljice. Pri svojem delu se je 
izpopolnjevala in nadgrajevala strokovno znanje. Svoje znanje, ki sledi razvoju in 
spremembam na strokovnem področju, uporablja pri aktivnem delu v vrtcu in sodelovanju z 
drugimi institucijami. Pri delu je strokovna in prizadevna, zato tudi pristojni oddelek mestne 
uprave meni, da bi bila s svojim strokovnim znanjem in pridobljenimi delovnimi izkušnjami v 
pedagoškem procesu ter pri delu z ljudmi učinkovita in uspešna.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 29. seji dne 3. 5. 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 
3. 5. 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 Vrtca Hansa Christiana Andersena 
 
  
Tatjani Prešeren se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Hansa 
Christiana Andersena. 
 
 
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 vrtca pred imenovanjem 
ravnatelja oz. ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 
 
Na razpis za ravnatelja Vrtca Hansa Christiana Andersena, ki je bil objavljen dne 20. 3. 2004 
v Šolskih razgledih, so se prijavile tri kandidatke, med njimi tudi dosedanja ravnateljica. Svet 
vrtca je v postopku imenovanja Mestno občino Ljubljana zaprosil za mnenje.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sklenila, da mestnemu svetu 
predlaga sprejem pozitivnega mnenja za go. Tatjano Prešeren. Imenovana, rojena leta 1954, 
po izobrazbi dipl. soc. delavka, je dosedanja ravnateljica. S svojim dosedanjim delom je 
pokazala, da je učinkovita pri vodenju vrtca in uveljavljanju strokovnih ter etičnih vrednot na 
katerih temelji delo s predšolskimi otroki. V času vodenja vrtca je sledila razvoju in 
spremembam na strokovnem področju in uspešno izvedla izvajanje kurikula ter vseh njegovih 
izvedbenih programov. Svojo vlogo vidi v povezaovanju in motiviranju sodelavcev za dobro 
delo, ustvarjanju pozitivnega vrednostnega sistema in pogojev za optimalni razvoj vsakega 
otroka. Skrbi tudi za redno vzdrževanje vrtca in učinkovito gospodarjenje s finančnimi 
sredstvi.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 29. seji dne 3. 5. 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 
3. 5. 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 Osnovne šole Poljane 
 
  
Žarku Tomšiču se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Poljane. 
 
 
 
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 OŠ Poljane, ki je bil objavljen dne 6. 3. 2004 v časopisu Delo, so se 
prijavili štirje kandidati. 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 g. Žarka Tomšiča. Imenovani se je rodil leta 1960 
in je po izobrazbi profesor geografije in zgodovine. Ima sedemnajstletno pedagoško prakso. 
Dosedanje delo opravlja korektno na OŠ Majde Vrhovnik. Hospitira študente Filozofske 
fakultete, ki pri njem opravljajo tudi nastope in pedagoško prakso. Je recenzent učbenikov, 
urednik priročnika za geografijo in soavtor nekaterih učnih pripomočkov ter delovnih 
zvezkov. Trenutno piše učbenik za geografijo za 7. razred devetletke. Kot ugotavlja pristojni 
oddelek mestne uprave, iz priloženega programa razvoja in dela šole izhaja, da imenovani 
obeta aktivno delo na pedagoškem, organizacijskem in pravno-materialnem področju.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 29. seji dne 3. 5. 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 
3. 5. 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 Riharda Jakopiča 
 
  
Tatjani Slavčić se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Riharda 
Jakopiča. 
 
 
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 OŠ Riharda Jakopiča, ki je bil objavljen dne 26. 3. 2004 v časopisu 
Delo in v Uradnem listu RS, št. 26-29, se je prijavila ena kandidatka, ki tudi izpolnjuje 
pogoje. Svet šole je v postopku imenovanja ravnatelja Mestno občino Ljubljana zaprosil za 
mnenje.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sklenila, da mestnemu svetu 
predlaga sprejem pozitivnega mnenja za go. Tatjano Slavčić. Imenovana se je rodila leta 
1957 in je po izobrazbi univ. dipl. biol. V OŠ Riharda Jakopiča je že od leta 1987, od leta 
1991 je pomočnica ravnateljice, s katero tvorno sodelujeta. Medsebojni odnosi v kolektivu so 
vzorni. V sodelovanju sta poskrbeli za urejenost šole in vključili učence v številne projekte ter 
dosegli vidne uspehe. Ga. Tatjana Slavčić sodeluje tudi z Zavodom za šolstvo v projektu 
konvergentne metode in projektu zgodnejše učenje tujih jezikov. Sodelovala je pri izdaji 
zbornika Spodbujanje timske naravnanosti in prikaz timskega dela v učiteljski zbornici. Prav 
tako je aktivno sodelovala pri uvajanju devetletke kot članica projektnega tima.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 29. seji dne 3. 5. 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 
3. 5. 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 Vodmat 
 
  
Zdenki Pucelj se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Vodmat. 
 
 
 
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 OŠ Vodmat, ki je bil objavljen dne 20. 3. 2004 v Šolskih razgledih, sta 
se prijavili dve kandidatki. Svet šole je v postopku imenovanja Mestno občino Ljubljana 
zaprosil za mnenje.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je sklenila, da mestnemu svetu 
predlaga sprejem pozitivnega mnenja za go. Zdenko Pucelj. Imenovana, ki je dosedanja 
ravnateljica OŠ Vodmat, se je rodila leta 1951 in je po izobrazbi univ. dipl. psih. Pristojni 
oddelek mestne uprave ugotavlja, da uspešno uresničuje naloge vodenja, organizacije dela in 
pedagoškega procesa v šoli. Dobro pozna zahteve in novosti uvajanja devetletke ter skrbi za 
strokovni in osebnostni razvoj zaposlenih. Ga. Zdenka Pucelj spodbuja konstruktiven dialog 
med šolo in starši, ki jih vključuje v življenje in delo na šoli. Zdrav način življenja je vodilo 
izrabe prostega časa in ustvarjalnosti mladih.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 29. seji dne 3. 5. 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 
                                                                                                                      3. 5. 2004 

 
Na podlagi 53. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni 
list, RS 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 ravnatelje organizacijskih enot Šolskega centra Ljubljana:  
Srednje strojne šole, Srednje lesarske šole ter Splošne in strokovne gimnazije 

 
 

I. 
 

Zdenku Nosanu se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje strojne šole 
Šolskega centra Ljubljana.  
 
 

II. 
 

Mag. Majdi Kanop se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje lesarske 
šole Šolskega centra Ljubljana.  
 
 

III. 
 
Bernardi Kokalj se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Splošne in strokovne 
šole Šolskega centra 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 sedež.   
 
Razpis za ravnatelja oz. ravnateljico organizacijskih enot Šolskega centra Ljubljana je bil 
objavljen dne 19. 3. 2004 v časopisu Delo in Uradnem listu RS. 
 
Za ravnatelja Srednje strojne šole je prispela ena prijava. G. Zdenko Nosan, univ. dipl. inž. 
str., rojen leta 1959, ima pridobljeno pedagoško andragoško izobrazbo, opravljen strokovni in 
ravnateljski izpit. Imenovani je dosedanji ravnatelj navedene šole, ki jo uspešno vodi četrto 



leto. V tem obdobju je bila uspešno izvedena reorganizacija dela v prostorih šolskih delavnic, 
adaptacija učilnic in ureditev laboratorija. Poskrbel je, da so odnosi med učitelji dobri in da je 
za učence oblikovana bolj prijazna in vabljiva šola. V programu dela šole načrtuje 
izobraževanje odraslih in izobraževanje »na terenu« (sodelovanje šola – podjetje).  
 
Tudi za ravnatelja oz. ravnateljico Srednje lesarske šole je prispela ena prijava. Mag. Majda 
Kanop, rojena leta 1967, je magistra lesarstva. Tretje leto je pomočnica ravnatelja na 
navedeni šoli. Deset let poučuje strokovno-teoretične predmete in si je v tem času pridobila 
pedagoško andragoško izbrazbo, strokovni izpit ter naziv predavateljice višje šole. Zavzema 
se za ustvarjalno in raziskovalno delo dijakov. Objavlja strokovne članke in recenzije, 
pripravlja maturitetna vprašanja in je vključena v nastajanje programa tehniške gimnazije. 
Skrbi tudi za promocijo šole na informativnih dnevih.  
 
Za ravnatelja oz. ravnateljico Splošne in strokovne gimnazije so prispele tri prijave. Ga. 
Bernarda Kokalj, rojena leta 1964, je inženirka matematike in univ. dipl. org. dela – 
informatik. Ima opravljen strokovni in ravnateljski izpit ter pridobljeno pedagoško 
andragoško izobrazbo. Zaposlena je na Zavodu za gluhe in naglušne Ljubljana na delovnem 
mestu ravnateljice srednje šole zavoda v drugem mandatu. Ima izkušnje z organiziranjem, 
načrtovanjem in vodenjem šole. Korektno in strokovno opravlja naloge. Uspešno je zastavila 
izobraževanje odraslih, ki dobiva dimenzije vseživljenjskega učenja. Izven zavoda je 
sodelovala v projektu Učitelji inštruktorji. Sodelovala je tudi pri pripravi učni načrtov za 
določene diferencialne programe.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 29. seji dne 3. 5. 2004 
oblikovala pozitivna mnenja h kandidaturi za imenovane in tako oblikovani sklep predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana v sprejem. 
 
                                                                                            Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                      volitve in imenovanja 
                                                                                                             


