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PREDLOG 

                                                                                                                     20. 5. 2009 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) in 15. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 92/07) je Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana na …. seji dne ….. sprejel 
 
 

S  K  L  E  P 
 

o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ljubljana  in zainteresirane javnosti v 
Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda  Zavod za turizem Ljubljana 

 
 

I. 
 

V  Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana se kot 
predstavniki Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e j o : 
 

- Bojan ALBERHT 
- Matic BIZJAK 
- Maša KOCIPER 
- Marko KOPRIVC 
- Anton KRANJC 
- Gorazd ROTAR 

 
II. 

 

V  Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana se kot 
predstavniki zainteresirane javnosti  i m e n u j e j o : 
 

- Roman JAKIČ 
- Boštjan KOREN 
- dr. Tanja MIHALIČ 
- Marko ROTH 
 
 

III. 
 

Mandat upravnega odbora traja štiri leta. 
 

 
Številka: 
Datum:                                                                                                            Ž U P A N  
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Odlok o ustanovitvi javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana (Uradni list RS, št. 
26/01 in 92/07) v 15. členu med drugim določa, da svet zavoda sestavlja šest predstavnikov 
ustanovitelja, ki jih imenuje mestni svet in štiri predstavnike zainteresirane javnosti s področja 
turističnega gospodarstva. Mandat upravnega odbora je določen s statutom zavoda in traja štiri leta. 
 
Na podlagi poziva Zavod za turizem Ljubljana za imenovanje desetih predstavnikov v upravni odbor 
tega zavoda je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom 
evidentiranja.  
 



 2

V postopku evidentiranja za predstavnike Mestne občine Ljubljana je prispelo šest predlogov. Komisija 
je sklenila mestnemu svetu predlagati, da se v svet zavoda, kot predstavnike ustanovitelja imenuje:  
 

- Bojan Albreht, mestni svetnik,  roj. 1947, univ.dipl.ekonomomist,  ki dela kot generalni direktor 
- Matic Bizjak, roj. 1975. gimn. maturant, ki dela kot administrator 
- Maša Kociper, mestna svetnica,  roj.. 1972, univ.dipl.pravnica, ki dela kot vodja službe za 

odnose z javnostmi 
- Marko Koprivc, roj. 1979, univ. dipl. politolog, ki dela na Ministrstvu za šolstvo 
- Anton Kranjc, roj. 1955, univ. dipl. inž. gradbeništva, ki dela kot direktor podjetja 
- Gorazd Rotar, roj. 1958, strojni tehnik, ki dela kot odgovorni  skrbnik tehničnih sistemov 

 
 
V postopku evidentiranja za predstavnike zainteresirane javnosti je prispelo pet predlogov. Komisija je 
sklenila mestnemu svetu predlagati, da se v svet zavoda, kot predstavnike zainteresirane javnosti 
imenuje:  
 

- Roman Jakič, mestni svetnik,  roj. 1967, univ.dipl.pedagog in profesor sociologije, ki dela kot 
direktor ŠRC Tivoli  

- Boštjan Koren, roj. 1963, univ. dipl. ekonomist, ki dela kot direktor PE Potniškega prometa na 
Slovenskih železnicah 

- dr. Tanja MIHALIČ, roj. 1960, prof. dr. ekonomskih znanosti, ki dela na Ekonomski fakulteti v 
Ljubljani 

- Marko Roth, roj. 1951, višji upravni delavec, ki dela kot direktor podjetja Kulinar d.o.o. 
 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 34. seji 20. 5. 2009 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju šestih predstavnikov Mestne občine Ljubljana in štirih predstavnikov 
zainteresirane javnosti v Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana in 
ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
                                                                                 
 
 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                volitve in imenovanja             
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PREDLOG 
                                                                                                            20.  5. 2009 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94- odl. US, 8/96, 31/00-
ZPDZC 126/06-ZJZP), 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za varovanje zdravja 
Republike Slovenije (št. 022-03/90-10/2-8 z dne 17.12.1992 ter spremembe in dopolnitve št. 022-
03/97-16 z dne 29.5.1997) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 
– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. sprejel 
 
 

S K L E P 
 

o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda 
Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije 

  
I. 
 

V  Svet javnega zavoda Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije   s e   i m e n u j e : 
 
Marjeta VESEL VALENTINČIČ. 

 

 
II. 
 

Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o zavodih ( (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94- odl. US, 8/96, 31/00-ZPDZC 126/06-ZJZP) v      
29. členu med drugim določa, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja ter, da je sestava 
in trajanje mandata določeno z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom zavoda.  Odlok o ustanovitvi 
javnega zavoda Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije v 6. členu določa, da ima svet 
zavoda sedem (7) članov, in sicer štiri (4) predstavnike ustanovitelja, enega (1) predstavnika Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, enega (1) predstavnika Mestne občine Ljubljana in  enega (1) 
predstavnika delavcev. 
 
Direktorica javnega zavoda Inštitut za varovanje zdravja Republike Slovenije je na Mestno občine 
Ljubljana naslovila dopis, v katerem je navedla da je Vlada Republike Slovenije  dne 13.1.2009 izdala 
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Inštitut za varovanje zdravja Republike 
Slovenije (v nadaljevanju: odlok) in s tem spremenila število članov zavoda. Glede na navedeno je 
potrebno imenovati oz. izvoliti nov svet zavoda. V skladu z odlokom ima Mestna občina Ljubljana 
enega predstavnika. Na podlagi tega dopisa je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
pričela s postopkom evidentiranja.  
 
Izmed štirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu Marjeto Vesel Valentinčič, 
mestno svetnico, rojeno 1951, univ. dipl. pravnico, ki dela kot državna sekretarka. 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 34. seji dne 20. 5. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda Inštitut za 
varovanje zdravja Republike Slovenije, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
                                                                                 
 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                   volitve in imenovanja     
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PREDLOG 
                                                                                                            20.  5. 2009 
 
Na podlagi 29. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94- odl. US, 8/96, 31/00-
ZPDZC 126/06-ZJZP), 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkološki 
inštitut Ljubljana (številka 513-03/2002-2  z dne 20.5.2002 ter spremembe in dopolnitve št. 
01403-5/20009/4 z dne 13.1.2009) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne 
…. sprejel 
 
 

S K L E P 
 

o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v  
Svet javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana 

  
I. 
 

V  Svet javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana    s e   i m e n u j e : 
 
mag. Nives CESAR. 

 

 
II. 
 

Mandat imenovane traja štiri leta.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o zavodih ( (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94- odl. US, 8/96, 31/00-ZPDZC 126/06-ZJZP) v 29. 
členu med drugim določa, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja ter, da je sestava in 
trajanje mandata določeno z aktom o ustanovitvi oziroma s statutom zavoda.  Odlok o ustanovitvi 
javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana v 7. členu določa, da ima svet zavoda 
enajst (11) članov, in sicer šest (6) predstavnikov ustanovitelja, enega (1) predstavnika zavarovancev, 
enega (1) predstavnika Mestne občine Ljubljana in  enega (1) predstavnika delavcev. 
 
Generalna direktorica javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana je na Mestno občine 
Ljubljana naslovila dopis, v katerem je navedla da je Vlada Republike Slovenije  dne 13.1.2009 izdala 
Odlok o spremembi Odloka o ustanovitvi j javnega zdravstvenega zavoda Onkološki inštitut Ljubljana 
(v nadaljevanju: odlok) in s tem spremenila število članov zavoda. Glede na navedeno je potrebno 
imenovati oz. izvoliti nov svet zavoda. Na podlagi tega dopisa je Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja.  
 
Izmed dveh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu mag. Nives Cesar, mestno 
svetnico, rojeno 1956, magistro, dr. medicine, iz Ljubljane. 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 34. seji dne 20. 5. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zdravstvenega 
zavoda Onkološki inštitut Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
                                                                                 
 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                   volitve in imenovanja     
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PREDLOG                       
20. 5. 2009  

 
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji 
dne … sprejel 

 

M N E N J E 
 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Bežigrad 
 
Nataši CENTA in Barbari REBOLJ se da negativno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 
Osnovne šole Bežigrad. 
 
Številka:  
Datum:                                                                                     Ž U P A N  
 
O b r a z l o ž i t e v: 
 
V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja(Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice o 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Bežigrad, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS dne 13. 3. 2009,  sta se prijavili dve kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje razpisa.  
 
Barbara REBOLJ, magistra znanosti in univerzitetna diplomirana profesorica slovenščine s 
književnostjo ter univ. diplomirana bibliotekarka ima 15 let pedagoških delovnih izkušenj. Ima opravljen 
ravnateljski izpit (2004) in naziv svetovalka (od leta 2003). Kot študentka je delala kot novinarka na TV 
Slovenija v informativnem programu, ob rednem pedagoškem delu pa se je honorarno ukvarjala tudi s 
področjem retorike in debate. Bila je koordinatorica in organizatorica debatne dejavnosti, tekmovanj, 
seminarjev in delavnic za otroke in odrasle. Sodelovala je s Pedagoškim inštitutom pri zasnovi učnega 
načrta retorike kot izbirnega predmeta za osnovne šole ter pomagala pri konceptu in izvedbi 
seminarjev za retoriko v osnovi šoli. Bila je mentorica gledališke skupine in koordinatorica za ŠILO. Je 
mentorica študentom Filozofske fakultete ter koordinatorica projekta Partnerstvo fakultet in šol. Na 
gimnaziji je bila nekaj časa tudi pomočnica ravnatelja. 
 
Nataša CENTA, univerzitetna diplomirana pedagoginja in predmetna učiteljica matematike in fizike, 
svetnica po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitom in 24 leti pedagoške prakse v vzgoji in 
izobraževanju, je vsa leta zaposlena na OŠ Bežigrad. Pomočnica ravnatelja je bila 12 let, od leta 2004 
pa je ravnateljica šole. Svet šole je njeno delo v letu 2008 ocenil z visoko skupno oceno 76,3% 
vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspešnosti. V prvem letu ocenjevanja je bila ocenjena z 
58,5%. Ravnateljica pravočasno in kvalitetno pripravi gradiva za seje sveta, odgovarja na vsa 
vprašanja članov sveta in sprejema pobude, realizira sklepe in obvešča svet o realizaciji. Predsednica 
sveta poudarja, da je ravnateljici uspelo iz šolskega okoliša narediti center, kjer vlada pozitivna klima. 
Poudarja še pozitiven odnos do staršev in učencev, izboljšave v šoli in v okolici, dobro sodelovanje z 
vrtcem in skrb za učne pripomočke. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje nobeni od kandidatk ne dajeta pozitivnega 
mnenja. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnateljico Osnovne šole Bežigrad na 34. seji dne 20. 5. 2009 ter oblikovala predlog negativnega 
mnenja h kandidaturi obeh kandidatk in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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PREDLOG                       
20. 5. 2009  

 
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji 
dne … sprejel 

 
 

M N E N J E 
 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Ketteja in Murna 
 
 
 
Jasmini ZUPANČIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole 
Ketteja in Murna. 
 
Številka:  
Datum: 
                                                                                         Ž U P A N  
 
O b r a z l o ž i t e v: 
 
V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja(Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice o 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Ketteja in Murna, ki je bil objavljen v 
Šolskih razgledih dne 6. 3. 2009,  se je prijavilo sedem kandidatov. Šest kandidatov izpolnjuje 
formalne pogoje razpisa en kandidat še ne izpolnjuje enega od pogojev za imenovanje ravnatelja. 
Naziv mentor je pridobil 1. 7. 2004. Formalno bo  ustrezno število let (najmanj 5 let naziv mentor) 
izpolnil 1. 7. 2009. 
 
Pavlina OŠLAK, univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka in predmetna učiteljica 
glasbene vzgoje in zborovodstva, svetovalka po nazivu, z enaindvajsetimi leti delovnih izkušenj in 
vrsto dodatno pridobljenih specialno pedagoških in drugih strokovnih znanj, je trenutno študentka 
drugega letnika podiplomskega študija socialne pedagogike. Zelo aktivna je tudi na področju glasbene 
vzgoje in zborovodstva. Poleg sodelovanja v pevskih zborih,  deluje na področju glasbene vzgoje kot 
teoretik in praktik (zborovodstvo, članstvo v posvetovalni skupini Glasbene mladine Slovenije). Prejela 
je priznanja na območnih srečanjih otroških in mladinskih pevskih zborov v letih 2002, 2003 in 2004. 
Udeležuje se domačih in mednarodnih konferenc s pedagoško tematiko, objavlja strokovne članke, 
teoretične razprave in raziskovalne naloge, predava, pripravlja in vodi kulturne prireditve in aktivno 
sodeluje z Zavodom republike Slovenije za šolstvo kot multiplikatorka za akcijsko raziskovanje v okviru 
inovacijskih projektov. 
 
Veronika HUDOBREZNIK, profesorica športne vzgoje, svetovalka po nazivu, ima štirinajst let 
pedagoške prakse in opravljen ravnateljski izpit. Poučevala je na razredni in predmetni stopnji, delala 
v jutranjem varstvu in v oddelkih podaljšanega bivanja. Ustanovila je in nekaj let  vodila učiteljsko 
vokalno skupino ter organizirala in vodila številne prireditve za starše in krajane. Sodelovala je v 
različnih internih in mednarodnih projektih.  
 
Mateja ROŽMAN, diplomirana pedagoginja in profesorica geografije, specialistka managementa v 
izobraževanju, svetovalka po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitom in sedemnajstimi leti dela v 
vzgoji in izobraževanju, je v dveh mandatih sodelovala tudi v svetu šole, v enem je svet šole vodila kot 
predsednica. Udeleževala se je strokovnih posvetov in seminarjev s področja svetovalnega dela in 
vodenja šole ter sodelovala pri različnih projektih kot koordinatorica ali vodja projektov in raziskav. 
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Davorin ŠKET, profesor proizvodno-tehnične vzgoje in zgodovine, mentor po nazivu, v vzgoji in 
izobraževanju dela 9 let, še nima ravnateljskega izpita. Poučeval je v osnovnih šolah v Mozirju, 
Mariboru, Žalcu, Velenju, Celju, Ljubljani, trenutno poučuje v OŠ Braslovče. Doma je iz Celja, v 
kratkem se bo preselil v Parižlje blizu Vranskega. Zaključuje magistrski študij na Strojni fakulteti na 
smeri tehnično varstvo okolja.  
 
Jasmina ZUPANČIČ, profesorica razrednega pouka, svetovalka po nazivu, z opravljenim 
ravnateljskim izpitom, petnajst let dela v vzgoji in izobraževanju. Kot pomembne delovne izkušnje 
navaja delo z nadarjenimi učenci, učenci z učnimi težavami in učenci, ki imajo status tujca. Vodstvene 
delovne izkušnje je pridobila z vodenjem podružnične šole z dvanajstimi oddelki od prvega do 
devetega razreda. Sodeluje z Zavodom RS za šolstvo kot vodja in izvajalka študijskih srečanj, 
sodeluje z Ministrstvom za šolstvo, bila je članica sveta šole v dveh mandatih, več let je vodila 
strokovni aktiv na šoli ter sodelovala v različnih projektih. Udeležuje se strokovnih seminarjev. 
 
Nataša TURŠIČ, profesorica športne vzgoje, specialistka managementa v izobraževanju, svetovalka 
po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitom, ima štirinajst let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju. Kot profesorica športne vzgoje je pridobila bogate izkušnje pri organizaciji različnih 
taborov in zimovanj, pri organizaciji različnih tečajev (plavanje, drsanje, rolanje, tenis, namizni tenis) in 
športnih dni. Športne aktivnosti za otroke in njihove starše je prirejala in vodila tudi v popoldanskem 
času. Vodila je študijsko skupino športnih pedagogov, obvlada tudi delo z računalnikom. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Jasmine Zupančič. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnateljico Osnovne šole Ketteja in Murna na 34. seji dne 20. 5. 2009 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Jasmine Zupančič ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
 
 



 8

PREDLOG                       
20. 5. 2009  

 
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji 
dne … sprejel 

 
 

M N E N J E 
 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Miška Kranjca 
 
 
 
Nevenki KOZJEK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Miška 
Kranjca. 
 
Številka:  
Datum: 
                                                                                         Ž U P A N  
 
O b r a z l o ž i t e v: 
 
V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja(Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice o 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Miška Kranjca, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS dne 20. 3. 2009,  so se prijavile tri kandidatke, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa.  
 
Pavlina OŠLAK, univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka in predmetna učiteljica 
glasbene vzgoje in zborovodstva, svetovalka po nazivu, z enaindvajsetimi leti delovnih izkušenj in 
vrsto dodatno pridobljenih specialno pedagoških in drugih strokovnih znanj, je trenutno študentka 
drugega letnika podiplomskega študija socialne pedagogike. Zelo aktivna je tudi na področju glasbene 
vzgoje in zborovodstva. Poleg sodelovanja v pevskih zborih,  deluje na področju glasbene vzgoje kot 
teoretik in praktik (zborovodstvo, članstvo v posvetovalni skupini Glasbene mladine Slovenije). Prejela 
je priznanja na območnih srečanjih otroških in mladinskih pevskih zborov v letih 2002, 2003 in 2004. 
Udeležuje se domačih in mednarodnih konferenc s pedagoško tematiko, objavlja strokovne članke, 
teoretične razprave in raziskovalne naloge, predava, pripravlja in vodi kulturne prireditve in aktivno 
sodeluje z Zavodom republike Slovenije za šolstvo kot multiplikatorka za akcijsko raziskovanje v okviru 
inovacijskih projektov. 
 
Nevenka KOZJEK, diplomirana inženirka živilske tehnologije z opravljenim pedagoško – andragoškim 
izpitom, sedemnajstimi leti dela na področju vzgoje in izobraževanja, svetovalka po nazivu in z 
opravljenim ravnateljskim izpitom, je prvih šest let službovanja delala kot svetovalka za kmečki turizem 
ter kot vodja prehrambeno – tehnične službe v vrtcu. Na pedagoškem področju je sprva poučevala 
strokovne predmete na šolah za gostinstvo in turizem ter upravno administrativni šoli v Kranju, 
Radovljici in na Bledu. Pomočnica ravnateljice je postala leta 2004 na Srednji gostinski in turistični šoli 
v Radovljici, zadnje leto pa je vršilka dolžnosti ravnateljica na osnovni šoli v Ljubljani. Aktivno je 
sodelovala pri pripravi, uvajanju in prenovi programov za poklicno in strokovno izobraževanje, pri 
pripravi izpitnih gradiv in uvajanju poklicne mature, v različnih projektih, pri tekmovanjih v znanju, 
aktivno je sodelovala na kongresu slovenskih gastronomov ter pri pripravi treh delovnih zvezkov za 
gostinsko in agroživilsko šolo. 
 
Irena ROZMAN, profesorica angleškega jezika in književnosti, svetovalka po nazivu z dvajsetimi leti 
pedagoške prakse, je poučevala tako na osnovni kot na srednji šoli. Pridobila je naziv zunanjega 
ocenjevalca za angleščino, vodila je aktiv anglistov in organizirala šolska in regionalna tekmovanja v 
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znanju angleščine, nekaj mesecev pa je nadomeščala ravnatelja v času njegove odsotnosti. Zadnjih 
deset let je predstavnica in svetovalka Oxford University Press za Slovenijo, kjer je svetovala 
učiteljem, sodelovala z zavodom RS za šolstvo in ves čas sledila sodobnim smernicam pri poučevanju 
angleškega jezika. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Nevenke Kozjek. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnateljico Osnovne šole Miška Kranjca na 34. seji dne 20. 5. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Nevenke Kozjek ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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PREDLOG                       
20. 5. 2009  

 
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) 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  
 
O b r a z l o ž i t e v: 
 
V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja(Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice o 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Vodmat, ki je bil objavljen v Šolskih 
razgledih dne 20. 3. 2009,  se je prijavilo pet kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa.  
 
Pavlina OŠLAK, univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka in predmetna učiteljica 
glasbene vzgoje in zborovodstva, svetovalka po nazivu, z enaindvajsetimi leti delovnih izkušenj in 
vrsto dodatno pridobljenih specialno pedagoških in drugih strokovnih znanj, je trenutno študentka 
drugega letnika podiplomskega študija socialne pedagogike. Zelo aktivna je tudi na področju glasbene 
vzgoje in zborovodstva. Poleg sodelovanja v pevskih zborih,  deluje na področju glasbene vzgoje kot 
teoretik in praktik (zborovodstvo, članstvo v posvetovalni skupini Glasbene mladine Slovenije). Prejela 
je priznanja na območnih srečanjih otroških in mladinskih pevskih zborov v letih 2002, 2003 in 2004. 
Udeležuje se domačih in mednarodnih konferenc s pedagoško tematiko, objavlja strokovne članke, 
teoretične razprave in raziskovalne naloge, predava, pripravlja in vodi kulturne prireditve in aktivno 
sodeluje z Zavodom republike Slovenije za šolstvo kot multiplikatorka za akcijsko raziskovanje v okviru 
inovacijskih projektov. 
 
Primož GARAFOL, diplomirani inženir lesarstva, mentor po nazivu, je po zaključeni Srednji šoli za 
gostinstvo in turizem vpisal visokošolski študij lesarstva na Biotehnični fakulteti, kjer je leta 1996 
diplomiral. Po diplomi se je zaposlil na Srednji lesarski šoli v Škofji Loki, kjer že dvanajst let poučuje 
strokovno teoretične predmete. Udeležuje se programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 
Končal je dopolnilno izobraževanje iz računalništva in informatike na Fakulteti za matematiko in fiziko. 
Sodeluje pri izobraževanju odraslih, izdelavi urnika, oblikovanju šolskega časopisa, organizaciji 
maturantskega plesa, zasnoval je predstavitev šole na Ljubljanskem pohištvenem sejmu, izvaja 
računalniško usposabljanje za učitelje svoje šole ter opravlja delo tajnika izpitnega odbora za zaključni 
izpit.  
 
Boštjan ŽELEZNIK,  profesor gospodinjstva in biologije, je po nazivu svetovalec. Štiri leta je bil 
pomočnik direktorja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti za področje bivalnega standarda in 
prehrano. Skupno ima dvanajst let delovnih izkušenj, poučeval je tako v osnovnih kot v srednjih šolah. 
Bil je učitelj naravoslovja, biologije, vodja prehrane za vrtec, vodja sanitarno higienskega režima za 
vrtec. Organiziral je  šolo v naravi, naravoslovne in družboslovne tabore, kot član in predsednik sveta 
ene od osnovnih šol pozna tudi pristojnosti sveta šole in šolsko zakonodajo. Kot sindikalni zaupnik je 
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seznanjen tudi z delovno pravno zakonodajo. Aktivno se je udeleževal mednarodnih kongresov s 
področja prehrane in naravoslovja. Zadnja štiri leta samostojno vodi mednarodni projekt Comenius.  
 
Mateja PETRIČ, profesorica razrednega pouka, specialistka managementa v izobraževanju, svetnica 
po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitom, ima šestnajst let delovnih izkušenj v vzgoji in 
izobraževanju. Ves čas se izobražuje na strokovnih seminarjih, sodeluje z Zavodom za šolstvo in s 
Pedagoško fakulteto. Je soavtorica številnih učbenikov in delovnih zvezkov za 1. triletje in recenzentka 
učbenikov. Aktivno je sodelovala na XI. in XII. Strokovnem posvetu Vodenje v izobraževanju ter v 
mednarodnem projektu FIT prireditve »Svet gibanja, svet veselja«. Na OŠ Vodmat je bila več let 
namestnica sveta šole, od oktobra 2008 pa je tudi predsednica sveta. 
 
Zdenka PUCELJ, diplomirana psihologinja, svetovalka po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitom, 
je na OŠ Vodmat zaposlena od septembra 1977. Ravnateljica šole je postala leta 2000. Osnovna šola 
Vodmat ima sloves dobre šole, ki deluje v stabilnih razmerah, delo ravnateljice je na podlagi učnih 
uspehov, realizacije pouka, vključenosti v državne in mednarodne projekte, ocenjeno kot 
nadpovprečno.   
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Zdenke Pucelj. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnateljico Osnovne šole Vodmat na 34. seji dne 20. 5. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Zdenke Pucelj ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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PREDLOG                       
20. 5. 2009  

 
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji 
dne … sprejel 

 
 

M N E N J E 
 

h kandidaturi za ravnatelja/ico Osnovne šole Vrhovci 
 
 

Alenki DORIA-PETERNEL, Primožu GARAFOLU, Veroniki HUDOBREZNIK, Pavlini 
OŠLAK, Barbari REBOLJ, Irmi STARMAN, Marjanci VAMPELJ in Boštjanu ŽELEZNIKU 
se da negativno mnenje h kandidaturi za ravnatelja/ico Osnovne šole Vrhovci, ker se 
utemeljeno dvomi o pravilnosti postopka za imenovanje ravnatelja. 

 
 
O b r a z l o ž i t e v: 
 
V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja(Uradni list RS, 
št. 16/07 – UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice o 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. Če lokalna skupnost ne da mnenja v 20 dneh od dneva, ko je bila zanj zaprošena, 
lahko svet o izbiri odloči brez tega mnenja. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Vrhovci, ki je bil objavljen v Šolskih 
razgledih dne 20. 3. 2009,  se je prijavilo devet kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 
Bojan Macuh je tekom razpisnega postopka umaknil svojo kandidaturo. 

 
Dne 24. aprila 2009 je svet osnovne šole Vrhovci s priporočeno pošto zaprosil Mestno občino 
Ljubljana, da poda mnenje o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje. Mestna občina Ljubljana je prejela 
dokumentacijo 28. aprila 2009. Dne 14. maja 2009 je svet osnovne šole izbral Boštjana Železnika. 
Glede na navedeno je svet osnovne šole odločal o izbiri kandidata pred iztekom roka za pridobitev 
mnenje lokalne skupnosti. 

Komisija za mandatna vprašanja volitve in imenovanja je na 34. seji dne 20. 5. 2009 soglasno sklenila, 
da župan (preko pristojne službe MOL) preveri pri svetu osnovne šole pravilnost postopka imenovanja 
ravnatelja. V primeru, da postopek ni bil v skladu z zakonskimi predpisi, je razpis potrebno ponoviti. 

Pavlina OŠLAK, univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka in predmetna učiteljica 
glasbene vzgoje in zborovodstva, svetovalka po nazivu, z enaindvajsetimi leti delovnih izkušenj in 
vrsto dodatno pridobljenih specialno pedagoških in drugih strokovnih znanj, je trenutno študentka 
drugega letnika podiplomskega študija socialne pedagogike. Zelo aktivna je tudi na področju glasbene 
vzgoje in zborovodstva. Poleg sodelovanja v pevskih zborih,  deluje na področju glasbene vzgoje kot 
teoretik in praktik (zborovodstvo, članstvo v posvetovalni skupini Glasbene mladine Slovenije). Prejela 
je priznanja na območnih srečanjih otroških in mladinskih pevskih zborov v letih 2002, 2003 in 2004. 
Udeležuje se domačih in mednarodnih konferenc s pedagoško tematiko, objavlja strokovne članke, 
teoretične razprave in raziskovalne naloge, predava, pripravlja in vodi kulturne prireditve in aktivno 
sodeluje z Zavodom republike Slovenije za šolstvo kot multiplikatorka za akcijsko raziskovanje v okviru 
inovacijskih projektov. 
 
Veronika HUDOBREZNIK, profesorica športne vzgoje, svetovalka po nazivu, ima 14 let pedagoške 
prakse in opravljen ravnateljski izpit. Poučevala je na razredni in predmetni stopnji, delala v jutranjem 
varstvu in v oddelkih podaljšanega bivanja. Ustanovila  in nekaj let je vodila učiteljsko vokalno skupino 
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ter organizirala in vodila številne prireditve za starše in krajane. Sodelovala je v različnih internih in 
mednarodnih projektih.  
 
Primož GARAFOL, diplomirani inženir lesarstva, mentor po nazivu, je po zaključeni Srednji šoli za 
gostinstvo in turizem vpisal visokošolski študij lesarstva na Biotehnični fakulteti, kjer je leta 1996 
diplomiral. Po diplomi se je zaposlil na Srednji lesarski šoli v Škofji Loki, kjer že dvanajst let poučuje 
strokovno teoretične predmete. Udeležuje se programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 
Končal je dopolnilno izobraževanje iz računalništva in informatike na Fakulteti za matematiko in fiziko. 
Sodeluje pri izobraževanju odraslih, izdelavi urnika, oblikovanju šolskega časopisa, organizaciji 
maturantskega plesa, zasnoval je predstavitev šole na Ljubljanskem pohištvenem sejmu, izvaja 
računalniško usposabljanje za učitelje svoje šole ter opravlja delo tajnika izpitnega odbora za zaključni 
izpit.  
 
Boštjan ŽELEZNIK, profesor gospodinjstva in biologije, je po nazivu svetovalec. Štiri leta je bil 
pomočnik direktorja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti za področje bivalnega standarda in 
prehrano. Skupno ima dvanajst let delovnih izkušenj, poučeval je tako v osnovnih kot v srednjih šolah. 
Bil je učitelj naravoslovja, biologije, vodja prehrane za vrtec, vodja sanitarno higienskega režima za 
vrtec. Organiziral je  šolo v naravi, naravoslovne in družboslovne tabore, kot član in predsednik sveta 
ene od osnovnih šol pozna tudi pristojnosti sveta šole in šolsko zakonodajo. Kot sindikalni zaupnik je 
seznanjen tudi z delovno pravno zakonodajo. Aktivno se je udeleževal mednarodnih kongresov s 
področja prehrane in naravoslovja. Zadnja štiri leta samostojno vodi mednarodni projekt Comenius.  
 
Barbara REBOLJ, magistra znanosti in univerzitetna diplomirana profesorica slovenščine s 
književnostjo ter univ. diplomirana bibliotekarka ima 15 let pedagoških delovnih izkušenj. Ima opravljen 
ravnateljski izpit (2004) in naziv svetovalka (od leta 2003). Kot študentka je delala kot novinarka na TV 
Slovenija v informativnem programu, ob rednem pedagoškem delu pa se je honorarno ukvarjala tudi s 
področjem retorike in debate. Bila je koordinatorica in organizatorica debatne dejavnosti, tekmovanj, 
seminarjev in delavnic za otroke in odrasle. Sodelovala je s Pedagoškim inštitutom pri zasnovi učnega 
načrta retorike kot izbirnega predmeta za osnovne šole ter pomagala pri konceptu in izvedbi 
seminarjev za retoriko v osnovi šoli. Bila je mentorica gledališke skupine in koordinatorica za ŠILO. Je 
mentorica študentom Filozofske fakultete ter koordinatorica projekta Partnerstvo fakultet in šol. Na 
gimnaziji je bila nekaj časa tudi pomočnica ravnatelja. 
 
Irma STARMAN, profesorica razrednega pouka, svetovalka po nazivu, z opravljenim ravnateljskim 
izpitom, ima enaindvajset let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Kot amaterska trenerka je 
delala na področju športne ritmične gimnastike, kar je nadaljevala tudi v osnovni šoli Vrhovci, kjer je 
zaposlena. Vodila je seminarje za učitelje s področja varstva okolja ter ekološki krožek za učence. Je 
tudi sindikalna zaupnica ter predsednica sindikata, na sodišču pa sodnica porotnica. Pridobila je 
naziva vaditeljica plavanja in učiteljica alpskega smučanja. 
 
Alenka DORIA-PETERNEL, profesorica matematike in fizike, mentorica, im dvanajst let dela v vzgoji 
in izobraževanju. Je vodja šolskih tekmovanj in komisij za fiziko. Veliko se dodatno izobražuje in 
izpopolnjuje zlasti iz komunikacije. Opravila je izpit iz nevrolingvističnega programiranja.  
 
Marjanca VAMPELJ, profesorica pedagogike in psihologije, svetovalka, z opravljenim ravnateljskim 
izpitom in osemindvajsetimi leti delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju, je bila devet let pomočnica 
ravnatelja na OŠ Vrhovci, prvi mandat ravnateljice pa je nastopila leta 2004. Vsa leta zaposlitve se je 
dodatno strokovno izobraževala. OŠ Vrhovci ima zastavo EKO šole, med učenci so odlični športniki, 
čedalje več mladih raziskovalcev, vključeni so v projekt Evropa v šoli. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje nobenemu od kandidatov ne dajeta 
pozitivnega mnenja. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatih za 
ravnatelja/ico Osnovne šole Vrhovci na 34. seji dne 20. 5. 2009 ter oblikovala predlog negativnega 
mnenja h kandidaturi vsem kandidatom, ker se utemeljeno dvomi o pravilnosti postopka za 
imenovanje ravnatelja in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 



PREDLOG 
20.5.2009 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS , st . 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. . seji 
dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja/ico Glasbene sole Moste - Polje 

Dordetu BERAKU, Evi KOZLEVCAR in Mojci TRATAR se da pozitivno mnenje h 
kandidaturi z a ravnatelja/ico Glasbene sole MosIe - Polje. 

Stevilka : 
Datum : 

ZUPAN 

o bra z 10 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organ izaciji in financ iranju vzgoje in izobrazevanja(Uradni list RS, 
st. 16/07 - UPB5 in 36/08 ) mora svet zavoda pred odlocitv jjo 0 izbiri ravnatel ja oziroma ravnateljice 0 

vseh kandidalih , ki izpolnjujejo pogoje, pr idobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima 
zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnatelj ico Glasbene sole Moste - Polje, ki je bil objav ljen v Solskih 
razgledih in Uradnem lisl u RS dne 17. 4. 2009, so prispele tri vloge , ki izpolnj ujejo vse splosne in 
posebne zakonske pogoje za ravnatelja/ ico glasbene sole . Svet osnovne sole je zapros il za mnenje 
lokalno skupnost. 

Eva KOZLEVCAR , profesorica glasbe , svetnica po nazivu , z opravljeno solo za ravnalelje in 
sestindvajsetimi leti dela v vzgoji in izobrazevanju, je sprva poucevala glasbeno vzgojo in klavir ter 
nauk 0 glasb i. Njeni ucenci so na lekmovanjih doma in v luj ini dosegali stev ilne nagrade in priznanja . 
Od novembra lanskega leta je na pobudo in zeljo bivse ravnateljice sole, Marije Gregorc. ki je odsla na 
drugo delovn o mesto, prevzela naloge vrsilke dolznosti ravnateljice GS Moste Polje. Ves cas 
zaposlitve se je izpopolnjevala , je avtorica ucbenika in prirocnikov za ucitelje, sodelovala je v Sludijskih 
skupinah pri Zavodu za solstvo, predavala na kongresu »Modeli poucevanja na Siovenskem« ter 
ustanovila in vodila uspesno vokalno skupino Pinocchio, s katero je uspesno gostovala na mnogih 
koncert ih doma in v tujini. 

Dorde BERAK, akademski glas benik , profesor violine, svetn ik po nazivu, z devetimi leti pedaqoskih 
delovnih izkusenj v vzgoji in izobrazevanju, je sprva igral v orkestrih. Leta 2000 se je polno zaposl il na 
Glasben i soli Franca Sturma, sedaj pa poucuje violino in je nacelnik Godalnega oddelka na Glasben i 
soli Vrhnika . Njegovi ucenci so prejemn iki stev ilnih dornacih in mednarodnih nagrad , pod njegov im 
mentorstvom pa zelo uspesno de luje 50 clanski sirnfonicni orkester GS Vrhni ka. Bil je clan 
uredniskeqa tima pri DZS za izdajo ucbenikov. Ze 11 let je redni honorarni sode lavec - violinist v 
Sirnfonicnern orkestru RTV Sioven ije . Je ustanovitelj Drustva glasben ikov Evrope s sedezern v 
Ljub ljani. Ustanov il je tud i komorni godaln i orkester Solisti Internazionali , ki promovira glasbo 
slovenskih skladate ljev doma in v tuj ini. Obiskuje program Sole za ravnatelje . 



Mojca TRAT AR, akademska glasbenica flavtistka in profesorica flavte, je deseto leta zaposlena na 
GS Moste Polje, kjer je vodja Oddelka za pihala, trobila in tolkala. Udelezuje se vseh oblik dodatnega 
strokovnega izobrazevanja. Prijavljena je v program Sole za ravnatelje. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Dordeta Beraka in Eve Kozlevcar. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatki za 
ravnatelja oziroma ravnateljico Glasbene sole Moste - Polje na 34. seji dne 20. 5. 2009 ter obJikovala 
predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi vsem trem kandidatom ter ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 

2 
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Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji 
dne … sprejel 

 
 
 

M N E N J E 
 

h kandidaturi za ravnateljico Srednje ekonomske šole Ljubljana 
 
 

 

Mojci HAFNER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje ekonomske šole 
Ljubljana. 

 

 
Številka:  
Datum: 
 
                                                                                                       Ž U P A N  

 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 

V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07– UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice o 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Srednje ekonomske šole Ljubljana, ki je bil objavljen v 
časopisu Delo dne 24. 2. 2009, so se prijavile tri kandidatke.  
 
Nevenka KOZJEK, diplomirana inženirka živilske tehnologije z opravljenim pedagoško – andragoškim 
izpitom, sedemnajstimi leti dela na področju vzgoje in izobraževanja, svetovalka po nazivu in z 
opravljenim ravnateljskim izpitom, je prvih šest let službovanja delala kot svetovalka za kmečki turizem 
ter kot vodja prehrambeno – tehnične službe v vrtcu. Na pedagoškem področju je sprva poučevala 
strokovne predmete na šolah za gostinstvo in turizem ter upravno administrativni šoli v Kranju, 
Radovljici in na Bledu. Pomočnica ravnateljice je postala leta 2004 na Srednji gostinski in turistični šoli 
v Radovljici, zadnje leto pa je vršilka dolžnosti ravnateljica na osnovni šoli v Ljubljani. Aktivno je 
sodelovala pri pripravi, uvajanju in prenovi programov za poklicno in strokovno izobraževanje, pri 
pripravi izpitnih gradiv in uvajanju poklicne mature, v različnih projektih, pri tekmovanjih v znanju, 
aktivno je sodelovala na kongresu slovenskih gastronomov ter pri pripravi treh delovnih zvezkov za 
gostinsko in agroživilsko šolo. 
 
Vladimira KRAJNIK, profesorica zgodovine in sociologije, svetovalka po nazivu, z opravljenim 
ravnateljskim izpitom in enaindvajsetimi leti dela v vzgoji in izobraževanju, je prva leta poučevala 
zgodovino in samoupravljanje, leta 1996 pa je postala pomočnica ravnateljice na Srednji ekonomski 
šoli v Ljubljani. Eno leto je bila vršilka dolžnosti ravnateljice, leta 2004 pa je nastopila svoj prvi mandat 
ravnateljice Srednje ekonomske šole.  
 
Mojca HAFNER, profesorica slovenskega jezika in primerjalne književnosti, svetovalka po nazivu, z 
opravljenim ravnateljskim izpitom, ima 19 let delovnih izkušenj v vzgoji in izobraževanju. Na področju 
vodenja je pridobila izkušnje v projektu Mreža šol, pri uvajanju prenovljenega programa ekonomski 
tehnik in kot vodja programskega učiteljskega zbora. Ves čas službovanja se je strokovno 
izpopolnjevala, bila zunanja ocenjevalka na maturi, vodila priprave na Cankarjevo tekmovanje in 
predstavila nekaj strokovno pedagoških tem na študijskih skupinah. 
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Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Mojce 
Hafner. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatkah 
za ravnateljico Srednje ekonomske šole Ljubljana, na 34. seji dne 20. 5. 2009 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Mojce Hafner ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
 
 
 
 



 16

  PREDLOG                         
20. 5. 2009  

 
Na podlagi 53.a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji 
dne … sprejel 

 
 
 

M N E N J E 
 

h kandidaturi za ravnatelja Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana 
 
 

 

Alojzu PLUŠKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje vzgojiteljske šole in 
gimnazije Ljubljana. 

 

 
Številka:  
Datum: 
 
                                                                                                       Ž U P A N  

 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 

V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07– UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice o 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima 
zavod svoj sedež. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, ki je bil 
objavljen v časopisu Delo dne 4. 4. 2009, so se prijavili trije kandidati.  
 
Vladimira KRAJNIK, profesorica zgodovine in sociologije, svetovalka po nazivu, z opravljenim 
ravnateljskim izpitom in enaindvajsetimi leti dela v vzgoji in izobraževanju, je prva leta poučevala 
zgodovino in samoupravljanje, leta 1996 pa je postala pomočnica ravnateljice na Srednji ekonomski 
šoli v Ljubljani. Eno leto je bila vršilka dolžnosti ravnateljice, leta 2004 pa je nastopila svoj prvi mandat 
ravnateljice Srednje ekonomske šole.  
 
mag. Marija PEPELNAK ARNERIĆ je sprva diplomirala na Pedagoški akademiji v Mariboru iz 
glasbene pedagogike, kasneje je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv 
profesorica defektologije in MVO (motnje vedenja in osebnosti). Magistrirala je na oddelku za socialno 
pedagogiko z nalogo Glasbena ustvarjalnost pri delu z otroki in mladostniki v vzgojnih zavodih. Po 
zaposlitvi v Mariborski operi je 10 let poučevala glasbeno vzgojo na osnovni šoli in pri Mladinskem 
domu Jarše. Kasneje je bila 8 let ravnateljica osnovne šole Komenda – Moste, dve leti je vodila 
vzgojni zavod Planina, trenutno pa poučuje na OŠ v Domžalah. Kot honorarna sodelavka že 10 let 
poučuje na CPI Cene Štupar. Sodelovala je tudi z Zavodom za šolstvo kot predavateljica na 
seminarjih. Leta 2005 je pridobila  naziv svetnica, leta 2006 pa je opravila Šolo za ravnatelje.  
 
Alojz PLUŠKO, diplomirani sociolog in profesor sociologije ima 25 let delovnih izkušenj, od teh 20 let 
v vzgoji in izobraževanju. Po nazivu je svetovalec. Leta 1994 je opravil izpit Vodenje v izobraževanju. 
Poučeval je na gimnaziji Moste in Srednji lesarski šoli v Ljubljani ter Gimnaziji Poljane, na kateri je bil 5 
let tudi ravnatelj. Od leta 2002 do 2006 je bil direktor Zavoda RS za šolstvo. Tri leta je bil državni 
sekretar za srednje šolstvo in izobraževanje odraslih, eno leto državni sekretar v Uradu predsednika 
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vlade RS, leto dni je bil  tudi državni sekretar za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo. Trenutno je 
pomočnik glavnega tajnika in vodja Univerzitetne kadrovske službe, zadolžen za plačno in kadrovsko 
politiko univerze z več kot 5500 zaposlenimi. Zelo pomembne so njegove izkušnje pri programski 
prenovi na področju gimnazijskega in srednjega strokovnega poklicnega izobraževanja ter pri pripravi 
nacionalnega programa izobraževanja odraslih, ki ga je v obliki Resolucije o nacionalnem programu 
izobraževanja odraslih v Republiki Sloveniji do leta 2010 sprejel Državni zbor leta 2004. Bil je član in 
predsednik številnih strokovnih teles na državni ravni. Objavil je 62 strokovnih člankov. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Alojza 
Pluška. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatih za 
ravnatelja/ice Srednje vzgojiteljske šole in gimnazije Ljubljana, na 34. seji dne 20. 5. 2009 ter 
oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Alojza Pluška ter ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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 PREDLOG                          
20. 5. 2009  

 
Na podlagi 16. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06),                     
53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 
16/07 – UPB5 in 36/08)  27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 
–  uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … 
sprejel 

 
 
 

M N E N J E 
 

h kandidaturi za direktorja/ico javnega zavoda  
Center za dopisno izobraževanje Univerzum 

 
 
Marku PERŠINU in Vandi REBOLJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja/ico 
javnega zavoda Center za dopisno izobraževanje Univerzum. 
 
 
Številka:  
Datum: 
 
 
                                                                                                       Ž U P A N  

 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 

V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07– UPB5 in 36/08)  si mora svet javne šole pred imenovanjem ravnatelja, ki je pedagoški vodja 
in poslovodni organ, pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod svoj sedež. 
Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06) v 16. členu določa, da je poslovodni organ 
in andragoški vodja organizacije za izobraževanje odraslih direktor. Svet javnega zavoda Center za 
dopisno izobraževanje Univerzum je na Mestno občino Ljubljana naslovilo zaprosilo za mnenje o 
prijavljenih kandidatih za delovno mesto direktorja/-ico tega javnega zavoda.  
 
Na razpis za direktorja/-ico javnega zavoda javnega zavoda Center za dopisno izobraževanje 
Univerzum, ki je bil objavljen v časopisu Delo dne 4.4.2009 sta se prijavila dva kandidata, ki 
izpolnjujeta zahtevane pogoje.  
 
Vanda REBOLJ, magistra pedagogike, svetnica po nazivu, ki je v letošnjem letu končala tudi 
specialistični študij poslovnih ved, bo v prihodnjem letu zaključila še doktorski študij. Opravila je še 
vrsto drugih izobraževanj doma in v tujini ter pridobila licenci za ocenjevalko projektov iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada 2006 in eksperta na področju e-izobraževanja v EU 2007. Poučevala je 
matematiko, vodila mlade raziskovalce na srednji šoli in delala z nadarjenimi dijaki, bila mentorica 
študentom in predavala komunikologijo in vodenje na višjih strokovnih šolah. V svoji poklicni karieri je 
bila 2 mandata direktorica Ljudske univerze Kamnik, ravnateljica OŠ Komenda, 3 mandate je bila 
direktorica IC in  ravnateljica Gimnazije in srednje ekonomske ter poklicne šole in direktorica Zavoda - 
ŠC Kamnik, 2 mandata ravnateljica Višje strokovne šole izredni študij ter istočasno ravnateljica 
Srednje ekonomske šole Ljubljana - Maribor (zasebne šole za odrasle), vodja izobraževalne enote in 
vodja projektov na Gospodarski zbornici - CTU (2 leti) ter urednica direktorica oddelka učil in 
učbenikov v podjetju Učila – 2 leti. Bila je predsednica gradbenih odborov za obnovo šol ter 
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sodelovala v številnih raziskavah in projektih. Med drugimi je sodelovala pri sistemskem urejanju 
izobraževanja odraslih (Andragoški center 1998) in pri vzpostavitvi sistema poklicnih kvalifikacij v 
Sloveniji (1996) ter pri postopku akreditacije visoke strokovne šole. Od leta 1990 je članica Komisije za 
sistemsko urejanje izobraževanja odraslih in nekaterih drugih organov v okviru ministrstev in 
raziskovalnih ustanov. Zelo obsežno je njeno publicistično delo. Prejela ja priznanje za razvoj 
izobraževanja na Kamniškem, državno nagrado za uvajanje kakovosti in razvoj gimnazij, srebrno 
plaketo občine Kamnik za delo v šolstvu, nagrado za razvoj vseživljenjskega učenja Andragoškega 
centra ter priznanje za rešitev spletne višje strokovne šole – Helsinki 2006. 
 
Marko PERŠIN, diplomirani inženir elektrotehnike z opravljenim pedagoško – andragoškim izpitom in 
tridesetletnimi delovnimi izkušnjami (več kot polovico na področju izobraževanja odraslih), je v času 
prve zaposlitve izvajal izobraževanje, vodil izobraževanje za aparaturno opremo in opravljal naloge 
namestnika vodje izobraževalnega centra.. Izvajal je seminarje za vzdrževalce opreme za domače in 
tuje uporabnike. Bil je vodja interaktivnega multimedijskega stičišča (prvega videokonferenčnega 
centra) v državi. Trenutno je vršilec dolžnosti direktorja Centra za dopisno izobraževanje Univerzum. 
To nalogo opravlja poldrugo leto. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Marka 
Peršina in Vande Rebolj. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatih za 
direktorja/ice javnega zavoda Center za dopisno izobraževanje Univerzum, na 34. seji dne 20. 5. 2009 
ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Marka Peršina in Vande Rebolj ter ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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PREDLOG                             
20. 5. 2009  

 
Na podlagi 36. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 
77/07-UPB in 56/08), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- uradno 
prečiščeno besedilo) in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture 
Kino Šiška (Uradni list RS, št. 18/08 in 9/09) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji 
dne …. sprejel 
 
 

S K L E P  
 

o imenovanju direktorja 
javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 

  
I. 
 

Za direktorja javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška  s e   i m e n u j e :  
 
Simon KARDUM. 

 
II. 
 

Mandat imenovanega traja pet let.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu z 36. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-
UPB in 56/08) in 13. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 
(Uradni list RS, št. 18/08 in 9/09; v nadaljevanju zavod) direktorja na podlagi javnega razpisa po 
predhodnem mnenju sveta javnega zavoda za mandatno dobo pet let imenuje ustanovitelj, t.j. Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana.  
  
Javni razpis je bil objavljen na spletnih straneh Mestne občine Ljubljana dne 13.3.2009, obvestilo o 
objavi javnega razpisa pa v časopisu Delo istega dne. Na razpis je prispelo pet vlog, ki so bile 
pravočasne. Komisija je na 32. seji dne 25. 3. 2009 obravnavala vse vloge in soglasno ugotovila, da 
trije kandidati niso predložili vseh dokazil oz. zahtevanih dokazil o  izpolnjevanju zahtevanih pogojev, 
ki so bili navedeni v razpisu, zato niso bili uvrščeni v izbirni postopek. Komisija je na  33. seji dne        
15. 4. 2009  opravila razgovore z dvema kandidatoma in soglasno sprejela sklep, da po predhodnem 
mnenju javnega zavoda mestnemu svetu predlaga, da za direktorja javnega zavoda imenuje Simona 
Karduma. Svet javnega zavoda je na 1. seji dne 15.5.2009 soglasno podprl kandidaturo imenovanega 
za direktorja zavoda in podal za njegovo imenovanje pozitivno predhodno mnenje.  
 
Simon KARDUM, dosedanji vršilec dolžnosti direktorja zavoda, rojen leta 1962, je leta 1988 diplomiral 
na Filozofski fakulteti in s tem pridobil naziv prof. slovenščine in filozofije. Imenovani je od leta 1997 do 
leta 2000 na Ministrstvu za kulturo opravljal delo svetovalca za uprizoritvene dejavnosti, od leta 2000-
2004 je vodil Oddelek za umetnost in nadomestno vodenje sektorja za kulturno-umetniške programe,  
ter bil tudi koordinator in predstavnik Slovenije v projektu Nove tehnologije pri Svetu Evrope, član 
projektne skupine za pripravo osnutka Nacionalnega kulturnega programa. Od leta 2004 do 2005 je bil 
v.d. generalnega direktorja Direktorata za umetnost in uslužbenec v sektorju za manjšine,poleg tega 
pa je bil v tem času tudi predstavnik Vlade RS na Odboru za kulturo pri Svetu EU (do vstopa Slovenije 
v EU),  predstavnik Slovenije v Mreži evropskih kulturnih prestolnic in mesecev, član Vlade RS v svetih 
SNG  Maribor in SNG Drama Ljubljana (do 2003),  član projektnih skupin za pripravo: vladnega 
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predloga Nacionalnega kulturnega programa, Resolucije o nacionalnem programu za kulturo,  Zakona 
o uresničevanju javnega interesa za kulturo (2002);  pripravljalec  podzakonskih predpisov: pravilnikov 
in uredb o postopkih financiranja, pravilnika o strokovnih komisijah in predpisov, ki urejajo socialni 
položaj kulturnikov (samozaposleni, priznavalnine, izjemne pokojnine); koordinator javnih postopkov 
financiranja (2003, 2004); pripravljalec dogovorov za razreševanje pravno-premoženjskih vprašanj 
(SNG Maribor, Cankarjev dom, SNG Nova Gorica, Kino Dvor, Slovenska kinoteka) in koordinator 
novih projektov za oživljanje stavbne dediščine (Stara elektrarna); projektant Mreže multimedijskih 
centrov po vseh slovenskih regijah, ki se financira iz evropskih strukturnih skladov. Od leta 2005 do 
1.3.2008 je bil samostojni novinar (objave v Delu, Večeru,Mladini, Magu, Stopu, Primorskih 
novicah,…), član skupine za pripravo projekta Revitalizacija industrijske dediščine- primer Klasirnica, 
Velenje); član skupine za pripravo zmagovitega projekta Evropska prestolnica kulture- Maribor 2012 
(zunanji svetovalec Kible- Maribor); soavtor investicijske zasnove projekta prenove Starega gradu 
Kamnik; avtor idejnega projekta Kulturnega centra slovenske Istre. Marca 2008 je nastopil mesto v.d. 
direktorja javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 34. seji dne 20. 5. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju Simona Karduma za direktorja javnega zavoda Center urbane kulture 
Kino Šiška in ga  predlaga Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana  v sprejem. V primeru sprejema 
predmetnega sklepa bo izbranemu kandidatu vročen sklep o imenovanju, neizbranim kandidatom pa v 
skladu s prvim odstavkom 36. člena Zakona o zavodih obvestilo o izbiri.  
 
                                                                             
 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                    volitve in imenovanja                
 
 
 
  


