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PREDLOG 
                                                                                                                 15. 4. 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 Dijaškega doma Bežigrad 

 
 
 
Nataši DURJAVA, Nataši ERJAVEC in Stanku POVHU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnatelja/ico Dijaškega doma 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 Dijaškega doma Bežigrad, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, št. 16 in Zavodu za zaposlovanje dne 27. 2. 2009, so se prijavili trije kandidati,  ki izpolnjujejo 
formalne pogoje za ravnatelja/ico dijaškega doma. Svet dijaškega doma je zaprosil za mnenje lokalno 
skupnost. 
 
Nataša DURJAVA, profesorica socialne pedagogike z opravljenim podiplomskim specialističnim 
študijem iz družinske terapije, po nazivu svetnica in od julija 2008 leta tudi izvedenka za pedagoško 
področje, ima 20 let izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja. Prvih deset let svoje poklicne poti je 
delala v zdravstvu. V šolstvu je delala kot vzgojiteljica, učiteljica in zadnja leta kot svetovalna delavka. 
Ima zelo bogat spekter specialnih pedagoških izkušenj, saj je več kot 10 let zaposlena kot svetovalna 
delavka, učiteljica DIE in učiteljica soc.-ped. individualne pomoči za področje socialnega učenja. 
Prejela je več pohval in priznanj, med drugimi tudi priznanje na mednarodnem nivoju (priznanje za 
uvajanje doživljajske pedagogike v slovenskem prostoru) in priznanje šolske inšpekcije Ministrstva za 
šolstvo in šport za kvalitetno opravljanje dela svetovalne službe. Mednarodni projekt, katerega 
koordinatorka je, je bil ocenjen kot drugi najboljši projekt v državi. Trenutno zaključuje magistrsko 
nalogo na temo prikritih oblik agresivnega vedenja pri učencih. Vsa leta svoje pedagoške prakse se je 
dodatno strokovno usposabljala v daljših oblikah izobraževanja (eno do petletnih programih). Aktivno 
je sodelovala na štirih republiških in enem mednarodnem kongresu in enem republiškem aktivu 
svetovalnih delavk, pripravila in izvedla je dva seminarja za različne uporabnike ter več delavnic za 
starše.  Strokovne članke objavlja v strokovnih pedagoških revijah. Je evalvator mednarodnih 
projektov za Comenius, moderatorka in strokovna sodelavka Med.over.net (Osnovnošolci in težave), 
opravlja pa tudi 4 letni študij iz Geštalt družinske integrativne terapije. Štiri leta je vodila sekcijo 
socialnih pedagogov  za predšolsko področje, eno leto pa je vodila aktiv svetovalnih delavcev.  
 
Nataša ERJAVEC, magistrica znanosti na področju razvojne psihologije-športne psihologije, 
profesorica likovne pedagogike, zaposlena v dijaškem domu Bežigrad, je po nazivu svetovalka. 
Trenutno zaključuje izobraževanje za opravljanje ravnateljskega izpita. Ima 13 let pedagoških delovnih 
izkušenj. Udeležila se je vrste dopolnilnih izobraževanj ter organizirala ali sodelovala pri mnogih 
aktivnostih kot so likovne kolonije in razstave, natečaji, domske prireditve in proslave. Sodelovala je v 
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mnogih projektih. Zadnji dve leti predseduje Društvu vzgojiteljev dijaških domov Slovenije. Bila je 
aktivna udeleženka II. Mednarodnega kongresa dijaških domov. Sooblikovala je standarde in 
normative za dijaške domove in bila povabljena k sodelovanju v projektih, ki jih organizira Zavod RS 
za šolstvo. Bila je aktivna in uspešna športnica (suvanje krogle in metanje diska). V času športnega 
udejstvovanja je osvojila vrsto odličij, naslovov in dosegla veliko državnih rekordov in visokih uvrstitev 
na državnih in mednarodnih tekmovanjih. Od leta 1990 do 1996 je imela mednarodni razred ter 
zaposlitev na MŠŠ kot vrhunska športnica. Še vedno se ukvarja s svetovanjem vrhunskim športnikom 
pri psiho-fizičnih pripravah. 
 
Stanko POVH, diplomirani sociolog, z dvaindvajsetimi leti pedagoške prakse, svetovalec po nazivu, je 
od leta 2000 ravnatelj Dijaškega doma Bežigrad. Prva redna zaposlitev je bila na Sekretariatu za 
kadrovska vprašanja v Izvršnem svetu SRS, kjer je opravil strokovni izpit s področja splošnih upravnih 
zadev, organizacije uprave in delovnih razmerij. Kasneje se je zaposlil v Prehodnem mladinskem 
domu v Ljubljani ter v Vzgojnem Zavodu Janeza Levca. Tako je spoznal delo z mladimi z vedenjsko 
problematiko, kakor tudi delo z mladimi s posebnimi potrebami. Ravnateljski izpit je opravil leta 2002. 
Udeležil se je vrste dodatnih izobraževanj, aktivno pa je sodeloval pri projektih Ministrstva za šolstvo in 
šport, bil pobudnik in sodelavec v procesu zagotavljanja možnosti izobraževanja v triletnih programih 
za učence s posebnimi potrebami, pobudnik ustanovitve skupine učencev s posebnimi potrebami v 
Dijaškem domu Bežigrad, sodeloval v projektu štipendiranja dijakov s posebnimi potrebami, vodil 
strokovne skupine za poklicno usposabljanje, predaval, izvajal mentorstva, sodeloval na kongresih in 
strokovnih posvetih, na katerih je vodil okrogle mize in sodeloval pri pripravi referatov.  
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Nataše 
Erjavec in Stanku Povhu. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnateljico Dijaškega doma Bežigrad na 33. seji dne 15. 4. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi vsem trem kandidatom in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                                       volitve in imenovanja          
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PREDLOG 
                                                                                                                  15.  4.  2009 

 
Na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2, 23/07 – popr., 
41/07 – popr. in 122/07 - US) ter 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 direktorico 
Doma upokojencev Center,  Tabor - Poljane 

 
 

 
Silvi MACINIČ KUČAN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Doma upokojencev 
Center, Tabor – Poljane. 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                              Ž U P A N  
                                                                                              
 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu si mora svet zavoda pred imenovanjem direktorja 
oz. direktorice pridobiti mnenje lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedež.   
 
Svet Doma upokojencev Center, Tabor – Poljane (v nadaljevanju: zavod) je dne 13. 3. 2009 zaprosil 
za predhodno mnenje k imenovanju direktorice tega zavoda.  
 
Silva Macinič Kučan, rojena leta 1952 je po izobrazbi diplomirana Politologinja. Imenovana je že osem 
let direktorica Doma upokojencev Center, Tabor – Poljane. Oddelek za zdravje in socialno varstvo 
ugotavlja, da ima predlagana ustrezna znanja in izkušnje za vodenje tega zavoda.   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki 
Silvi Macinič Kučan za direktorico Doma upokojencev Center, Tabor – Poljane na 33. seji dne 15. 4. 
2009 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi za imenovano, ki ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem. 
 
 
                                                                              Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                        volitve in imenovanja 
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PREDLOG                       
15. 4. 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 Šolskega centra Ljubljana -  
OE Srednje strojne in kemijske šole  

 
 
 
Zdenku NOSANU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Šolskega centra 
Ljubljana - OE Srednje strojne in kemijske šole.  
 
 
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 ravnatelja Šolskega centra Ljubljana - OE Srednje strojne in kemijske 
šole, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 27. 2. 2002, se je prijavil en kandidat, ki izpolnjuje 
formalne pogoje za razpisano delovno mestno ravnateljice Šolskega centra Ljubljana - OE S Srednje 
strojne in kemijske šole. 
 
Zdenko NOSAN, uni. dipl. inženir strojništva, svetnik po nazivu, z opravljenim strokovnim, 
ravnateljskim in pedagoško andragoškim izpitom, je ravnatelj šole od leta 2000. V prvem mandatu je 
vodil OE Srednjo strojno šolo, od začetka šolskega leta 2004/2005 pa je bil tudi vršilec dolžnosti 
ravnatelja OE Srednje kemijske šole. Po reorganizaciji sta se organizacijski enoti združili in Zdenko 
Nosan je postal ravnatelj obeh šol. Ima 23 let delovne dobe, od tega 22 let v šolstvu. V svoji vlogi 
ocenjuje, da so bili v času, ko je vodil obe enoti, narejeni pozitivni premiki na organizacijskem področju 
ter investicijsko vzdrževalnih delih, opremljanju učilnic z novo učno tehnologijo, združitev obeh šol je 
kadrovsko uspešno rešena, kljub problematiki »presežnih delavce«, klima v kolektivu ocenjena s strani 
zaposlenih je izredno dobra (ocenjena v okviru projekta »Odprta šola« in »MUNUS 2«. Oba 
izobraževalna programa sta prenovljena, vpis v program Strojni tehnik je v stalnem porastu, vpis v 
program Kemijski tehnik pa je že nekaj let konstanten. V letošnjem letu je na novo je uveden program 
Tehnik varovanja, kar Zdenko NOSAN ocenjuje kot nov izziv. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Zdenku Nosanu. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnatelja Šolskega centra Ljubljana - OE Srednje strojne in kemijske šole na 33. seji dne 15. 4. 2009 
ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Zdenku Nosanu ter ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem. 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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PREDLOG                       
15. 4. 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 Vrtca Ciciban 

 
 
Mariji KERMAVNAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Ciciban. 
 
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 Vrtca Ciciban, ki je bil objavljen v Šolskih razgledih dne             
6. 2. 2009 sta se prijavili dve kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno mestno 
ravnatelja/ice vrtca. 
 
Helena ULE je leta 1995 končala študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni 
naslov vzgojiteljica predšolskih otrok, nato pa je leta 2003 zaključila študij na isti fakulteti in si pridobila 
strokovni naslov profesorica razrednega pouka. Strokovni izpit za strokovne delavce na področju 
vzgoje in izobraževanja je opravila leta 1996. Imenovana, rojena 9.4.1973 v Ljubljani, ima 14 letne 
delovne izkušnje v vzgojno -  izobraževalnem delu, 5 let v šolstvu in 9 let v predšolski vzgoji. V 
programu vodenja vrtca daje poudarek na sledeče točke: pregled stanja, organiziranost programov, 
delovanje v okviru kurikuluma, investicije, financiranje in na vodenje. Imenovana ima sledečo vizijo 
vrtca: pot, ki bo vsebovala vrednote, ki se ji zdijo pomembne za opravljanje predšolskega dela: 
poštenost, resnicoljubnost, odgovornost, spoštovanje drug do drugega, tolerantnost, odprtost, 
sposobnost empatije. Ravnatelj naj bi bil soustvarjalec pozitivne klime v kolektivu. V delovanje vrtca si 
želi privabiti tudi dobro sodelovanje s starši in jih vključiti v proces, hkrati pa določiti mejo dovoljenega 
poseganja v strokovno avtonomnost vrtca. Z organiziranostjo in delovanjem vrtca si bo prizadevala za 
zaupanje staršev in dobro počutje otrok.  
 
Marija KERMAVNAR je zaključila študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni 
naslov diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Imenovana, rojena  v Pretržu, ima 29 let delovnih 
izkušenj v vzgoji in izobraževanju, zadnjih 5 let je ravnateljica Vrtca Ciciban. Ima opravljen strokovni in 
ravnateljski izpit.Imenovana ima program vodenja vrtca, ki temelji na ključnih točkah: ravnatelj kot 
pedagoški vodja in poslovodni organ, vzgojiteljski zbori, aktivi, študijske skupine, strokovna srečanja, 
spremljanje pedagoškega  in ostalega dela, delo s starši, kolektivom in  organi vrtca. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Marije 
Kermavnar. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatih za 
ravnatelja/ico Vrtca Ciciban na 33. seji dne 15. 4. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Marija Kermavnar in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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PREDLOG                       
15. 4. 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 Vrtca Hansa Christiana Andersena 

 
 
Tatjani PREŠERN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Hansa Christiana 
Andersena. 
 
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 Vrtca Hansa Christiana Andersena, ki je bil objavljen v 
Šolskih razgledih dne 6. 3. 2009 so se prijavile tri kandidatke, ki izpolnjujejo formalne pogoje za 
razpisano delovno mestno ravnatelja/ice vrtca. 
 
Marijana BAJS je zaključila študij na Fakulteti za javno upravo v  Ljubljani in si pridobila strokovni 
naslov diplomirana upravna organizatorka. Imenovana, rojena 25.4.1970 v Ljubljani, ima 18 letne 
delovne izkušnje. 10 let na delovnem mestu vzgojiteljice v Vrtcu Jarše, od leta 2001 pa je zaposlena v 
domačem podjetju, kjer se ukvarja z vodenjem podjetja, posredovanjem v prometu z nepremičninami 
in raziskovanjem trga. Strokovni izpit je opravila leta 1993. Imenovana v programu vodenja zavoda 
poudarja sledeče ključne točke: v sodelovanju s svetom vrtca priprava letnega delovnega načrta, 
sodelovanje v svetu vrtca,  strokovno vodenje, sodelovanje s starši, sodelovanje z ustanoviteljem, 
sodelovanje s širšim okoljem.  
 
Darja ZOREC je leta 2006 zaključila visokošolski študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in si pridobila 
strokovni naslov diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Leta 2007 je opravila izpit za ravnatelje in 
leta 1986 strokovni izpit za vzgojitelja predšolskih otrok. Imenovana, rojena 13.7.1966 v Ljubljani, je od 
leta 1985 je zaposlena v vzgojno izobraževalnem zavodu, kjer je imela možnost spoznati več enot 
zavoda in vse starostne skupine v zavodu. Poleg dela vzgojiteljice ji je bilo pet let zapored zaupano 
organizacijsko vodstvo večje enote (šest oddelkov enote vrtca). Imenovana ima sledečo vizijo 
prihodnosti vrtca: prvenstveno temelji na krepitvi vseh dejavnikov, ki omogočajo čim mehkejše 
prilagajanje otrok na vrtec, izboljšujejo kakovost njihovega bivanja, povečuje zadovoljstvo staršev in 
spodbujajo njihovo aktivno sodelovanje z vrtcem, ter dajejo otrokom čim večjo in bogato popotnico za 
življenje. Njen namen je spodbujati samoiniciativnost in vztrajati  pri doslednem in kakovostnem 
izvajanju zadanih nalog v skladu s predpisano zakonodajo in kurikulumom. Poudarek je na sledečih 
ključnih točkah: programi in vsebine vrtca, zaposleni v vrtcu, sodelovanje s starši, sodelovanje z 
lokalno skupnostjo in ustanoviteljem, financiranje dejavnosti in  dokumentacija vrtca. Pri tem namerava 
dati prednost predvsem praktičnim programom, ki bodo dali konkretne in uporabne rezultate v korist 
otrok, strokovnega kadra, staršev in lokalne skupnosti, ki bodo temeljili  na danih materialno – 
tehničnih pogojih. 
 
Tatjana PREŠERN je leta 1997 končala študij na Visoki šoli za socialno delo v Ljubljani in si pridobila 
strokovni naslov diplomirana socialna delavka. Strokovni izpit za strokovne delavce je opravila leta 
1980, ravnateljski izpit pa leta 1998. Imenvoana, rojena 29.1.1954 v Ljubljani, opravlja dela in naloge 
ravnateljice v Vrtcu Hansa Christiana Andersena. Imenovana meni, da skupaj s kolektivom uspešno 
uresničujejo poslanstvo vrtca in da ustvarjajo varen, spodbuden in prijazen prostor za otroke in 
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odrasle. Zato želi dosedanji način vodenja nadaljevati tudi v prihodnje. Svoje sodelavce spoštuje, 
spodbuja njihovo motivacijo za dobro delo, njihovo profesionalno in osebnostno rast, sodelovanje ter 
izmenjavo dobre prakse. V kolikor ji bo zaupano vodenje vrtca tudi v bodoče, si bo prizadevala, da 
bodo še naprej sledili viziji Andersenovega vrtca: »Spoštujemo različnost, cenimo in spodbujamo 
ustvarjalnost – skupaj rastemo!« 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Tatjane Prešern. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatih za 
ravnatelja/ico Vrtca Hansa Christiana Andersena na 33. seji dne 15. 4. 2009 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Tatjane Prešern ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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PREDLOG                       
15. 4. 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 Vrtca Mladi rod 

 
 
Renati RUS se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Mladi rod. 
 
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 Vrtca Mladi Rod, ki je bil objavljen v Šolskih razgledih dne             
6. 3. 2009 sta se prijavili dve kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno mestno 
ravnatelja/ice vrtca. 
 
Marijana BAJS je zaključila študij na Fakulteti za javno upravo v  Ljubljani in si pridobila strokovni 
naslov diplomirana upravna organizatorka. Imenovana, rojena 25.4.1970 v Ljubljani, ima 18 letne 
delovne izkušnje. 10 let na delovnem mestu vzgojiteljice v Vrtcu Jarše, od leta 2001 pa je zaposlena v 
domačem podjetju, kjer se ukvarja z vodenjem podjetja, posredovanjem v prometu z nepremičninami 
in raziskovanjem trga. Strokovni izpit je opravila leta 1993.Imenovana v programu vodenja zavoda 
poudarja sledeče ključne točke: v sodelovanju s svetom vrtca priprava letnega delovnega načrta, 
sodelovanje v svetu vrtca,  strokovno vodenje, sodelovanje s starši, sodelovanje z ustanoviteljem, 
sodelovanje s širšim okoljem.  
 
Renata RUS je leta 1998 zaključila študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni 
naslov profesorica defektologije za osebe z motnjami v duševnem razvoju in osebe z motnjami v 
telesnem in gibalnem razvoju. Strokovni izpit je opravila leta 1980 in ravnateljski izpit leta 2004. 
Imenovana,  rojena 14.5.1957 na Golniku, se je leta 1979 zaposlila v OŠ Helene Puhar v Kranju. Od 
leta 1981 do leta 1984 je bila zaposlena kot vzgojiteljica v Zavodu za invalidno mladino v Kamniku. Od 
leta 1984 je začela pridobivati izkušnje z mlajšimi otroki. Od leta 2004 je imenovana na delovnem 
mestu ravnateljice Vrtca Mladi rod. Imenovana dolgoročne globalne cilje v programu vodenja vrtca 
postavlja na naslednja področja: delo z ljudmi in kadrovanje, kakovostne rešitve v izvedbenem 
kurikulu, sodelovanje s starši, kot pomembni udeleženci pri vzgoji otrok. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Renate 
Rus. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatih za 
ravnatelja/ico Vrtca Mladi rod na 33. seji dne 15. 4. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Renate Rus in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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PREDLOG                       
15. 4. 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 Milana Šuštaršiča 
 
 
Ireni KODRIČ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Milana 
Šuštaršiča. 
 
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 Milana Šuštaršiča, ki je bil objavljen v 
časopisu Delo dne 21. 1. 2009, so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa.  
 
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.  
 
Borut TRČEK, profesor razrednega pouka in socialni delavec z osemnajstletnimi pedagoškimi 
izkušnjami, z nazivom svetovalec in z opravljenim ravnateljskim izpitom, na OŠ Oskarja Kovačiča 
opravlja naloge učitelja razrednega pouka. Poleg neposrednega vzgojno izobraževalnega dela je 
vključen tudi v pripravo in vodenje kulturno umetniških in interesnih  dejavnosti, kot socialni delavec pa 
se še zlasti posveča socialnemu in posvetovalnem delu z družino ter vodenjem delavnic z nenasilnimi 
vsebinami in preventivo proti nasilju. Udeležil se je vrste konferenc, posvetov in seminarjev. 
 
Irena KODRIČ, profesorica pedagogike in sociologije  ima 24 let pedagoško andragoških  delovnih 
izkušenj, od teh v osnovnem šolstvu 20. Po nazivu je svetovalka in ima opravljen ravnateljski izpit. 
Osem let je bila pomočnica ravnateljice, sedaj je že deveto leto ravnateljica OŠ Milana Šuštaršiča. V 
svoji pedagoški praksi je opravljala tudi delo šolskega pedagoga in vodila študijsko skupino 
svetovalnih delavcev. Bila je v programskem svetu za strokovno izpopolnjevanje za spodbujanje 
osebnostne in poklicne integracije v razvoju strokovnih delavcev. Učenci OŠ Milana Šuštaršiča 
dosegajo na državnem nivoju dobre rezultate na področju znanja, spretnosti in umetnosti, sodelujejo 
pa tudi v vrsti mednarodnih projektov. Imenovana že tretje leto vodi aktiv bežigrajskih ravnateljev 
osnovnih šol, kar priča o zaupanju in ugledu, ki ga uživa tudi zunaj svoje šole. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Irene 
Kodrič. 
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnateljico Osnovne šole Milana Šuštaršiča na 33. seji dne 15. 4. 2009 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Irene Kodrič ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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PREDLOG                       
15. 4. 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 Osnovne šole Zadobrova 
 
 
Vladimirju ZNOJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Zadobrova. 
 
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 Zadobrova, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS dne 13. 3. 2009, sta se prijavila dva kandidata, 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. 
 
Vladimir ZNOJ, profesor  telesne vzgoje, svetovalec po nazivu ima 27 let pedagoške prakse. Na OŠ 
Zadobrova je ravnatelj od leta 2003. Istega leta je opravil ravnateljski izpit. V letu 2008 se je udeležil 
tečaja za vodilne presojevalce sistema vodenja kakovosti. V času njegovega ravnateljevanja je šola 
pridobila na ugledu. Povečalo se je število mladih raziskovalcev. Uvedel je športne oddelke, šola ima 
naziv zdrava in EKO šola. Šola je obnovljena, okolica šole urejena. Pridobili so trim stezo, učilnico za 
najmlajše in nova igrala. Računalniška oprema je posodobljena in uvedena v vse učilnice, računalniški 
programi in internetne strani šole in oddelkov so približane vsem učiteljem, staršem in učencem. 
Ravnatelj pridobiva del sredstev tudi z donacijami. Šola je aktivna tudi pri izmenjavi izkušenj in dobre 
prakse z nekaterimi šolami na Hrvaškem, v Srbiji in drugod. Okrepil se je občutek pripadnosti 
kolektivu, učenci pa dosegajo zavidljive rezultate na različnih tekmovanjih.  
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Vladimirju Znoju. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnateljico Osnovne šole Zadobrova na 33. seji dne 15. 4. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Vladimirju Znoju ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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PREDLOG                       
15. 4. 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 Kolezija 
 
 
Lidiji ŽIGON se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Kolezija 
 
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 Kolezija, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, št. 16 dne 27. 2. 2009, se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje formalne pogoje razpisa.  
 
Lidija ŽIGON, profesorica pedagogike in sociologije, ima 23 let pedagoških delovnih izkušenj. Po 
nazivu je svetovalka (od leta 2000), leta 2002 pa je opravila tudi ravnateljski izpit. Vzgojiteljica po 
prvotni izobrazbi, je bila najprej zaposlena v oddelkih podaljšanega bivanja, po diplomi na Filozofski 
fakulteti (1990) je zasedla delovno mesto svetovalne delavke, leta 2004 pa je postala ravnateljica OŠ 
Kolezija. Kot je sama zapisala v svoji prošnji, je prevzela urejeno, kvalitetno šolo, ki je znana po svoji 
strokovnosti in dobri klimi. Pripomniti velja, da je dobra klima te šole tako med zaposlenimi kot tudi 
med učenci in učitelji. V času prvega mandata Lidije Žigon je šola ohranila in nadgradila vse navedene 
kvalitete. Kandidatko odlikuje prava mera kritičnosti, odločnosti, zaupanja vase in v sodelavke in 
sodelavce ter volja in veselje do dela, ki ga opravlja.  
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Lidije 
Žigon. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnateljico Osnovne šole Kolezija na 33. seji dne 15. 4. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Lidije Žigon ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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PREDLOG                       
15. 4. 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 Šolskega centra Ljubljana -  
OE Srednje lesarske šole  

 
 
 
Majdi KANOP se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Šolskega centra 
Ljubljana - OE Srednje lesarske šole.  
 
 
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 Šolskega centra Ljubljana - OE Srednje lesarske šole, ki 
je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 27. 2. 2002, se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje 
formalne pogoje za razpisano delovno mestno ravnateljice Šolskega centra Ljubljana - OE S Srednje 
lesarske šole. 
 
Majda KANOP, magistra lesarstva, svetovalka po nazivu (od leta 2002), ima opravljen pedagoško 
andragoški izpit in ravnateljski izpit. Je tudi predavateljica za predmet Tvoriva (materiali) ter 
Ekonomika in menedžment podjetja. V času magistrskega študija je imela status mlade raziskovalke. 
Sodelovala je pri nekaterih razvojno raziskovalnih projektih, vključena pa je bila tudi v izobraževalni 
proces ter delo s študenti. V domačih in tujih strokovnih revijah je objavila strokovne članke s področja 
raziskovalnega dela in izobraževanja, sodeluje pri pripravi strokovnih gradiv, je recenzentka dveh 
učbenikov. Sodelovala je pri pripravi novih učnih načrtov za tehnično gimnazijo. Ravnateljica Srednje 
lesarske šole je zadnjih 5 let, pred tem je bila tri leta pomočnica ravnatelja. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Majde 
Kanop. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnateljico Šolskega centra Ljubljana - OE Srednje lesarske šole na 33. seji dne 15. 4. 2009 ter 
oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Majde Kanop ter ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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      PREDLOG 
                                                                                                                             15. 4. 2007 

 
Na podlagi 514. člena v povezavi s 254. členom Zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS,            
št. 42/06 in 60/06 - popr.), Akta o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, 
d.o.o., št. SV 348/98 z dne 16. 4. 1998 in Sklepa o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska 
postaja Ljubljana, d.o.o., št. SV 459/02 z dne 5. 2. 2002 ter 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 prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine 

Ljubljana v Nadzorni svet gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o. 
 
 
 

I. 
 

Matjažu KLEMENČIČU preneha mandat člana Nadzornega sveta gospodarske družbe 
Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o. 

 
II. 
 

V  Nadzorni svet gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o. se za predstavnika 
Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e : 
 
Jože JURKOVIČ. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat nadzornega sveta.  
 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  
 

 
  
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Akt o ustanovitvi gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o., št. SV 348/98 z dne               
16. 4. 1998 v 11. členu med drugim določa, da ima družba tričlanski nadzorni svet, od tega imenuje 
ustanovitelj dva člana, enega pa svet delavcev. Člani nadzornega sveta so izvoljeni za dobo štirih let 
in so po preteku te dobe lahko ponovno imenovani. 
 
S sklepom št. 014-70/06-2 o imenovanju  dveh članov Mestne občine Ljubljana v Nadzorni svet 
gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o. je bil na 2. seji mestnega sveta dne               
29.1. 2007 med drugim imenovan za člana nadzornega sveta Matjaž Klemenčič. Dne 9.3. 2009 je 
direktor Veterinarske postaje Ljubljana d.o.o. sporočil, da so prejeli pisno odstopno izjavo 
imenovanega. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s 
postopkom evidentiranja za nadomestnega člana oz. članico.  
 
V postopku evidentiranja sta prispela dva predloga. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati  
Jožeta Jurkoviča. Imenovani se je rodil leta 1955, po izobrazbi je dr. veterinarske medicine in je 
zaposlen v Farmi Ihan d.d. in je direktor podjetja FI-EKO d.o.o ter stanuje v Ljubljani.  
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Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 33. seji dne 15. 4. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Ljubljana v Nadzorni svet 
gospodarske družbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.      
 
                                                                                   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                             volitve in imenovanja                                                       



 16

PREDLOG 
                                                                                                                      15. 4. 2009 
 
 
Na podlagi 46. 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 
 
 

S K L E P 
 

o imenovanju predstavnika 
Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad 

 
 
                                                                         I. 
 
V Svet Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad  s e   i m e n u j e : 
 
Matevž BENEDIČIČ. 
 
                                                                         II. 
 
Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                               Ž U P A N  
 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja  (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08) 
v 46. členu med drugim določa, da je v svetu šole eden izmed predstavnikov ustanovitelja tudi 
predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež, kolikor je ustanovitelj država. 
Navedeni člen določa tudi, da so člani imenovani za mandatno obdobje štirih let. 
 
Na podlagi poziva Sveta Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad za imenovanje predstavnika 
Mestne občine Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja 
pričela s postopkom evidentiranja. 
 
Prispela sta dva predloga. Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet zavoda 
imenuje Matevž Benedičič. Imenovani se je rodil leta 1936 in je upokojen ter živi v Ljubljani. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 33. seji 15. 4. 2009 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje poklicne in strokovne 
šole Bežigrad in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 
                                                                                          Komisija za mandatna vprašanja,  
                                                                                                    volitve in imenovanja 
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PREDLOG                             
25. 3. 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- UPB) 
in 13. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kidnodvor (Uradni list RS, št. 57/08) je Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne …. sprejel 
 
 

S K L E P  
 

o imenovanju direktorice 
javnega zavoda Kinodvor 

 
  

I. 
 

Za direktorico javnega zavoda Kidnodvor   s e   i m e n u j e :  
 
Nina PEČE. 

 
II. 
 

Mandat imenovane 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 Kinodvor (Uradni list RS, št. 57/08; 
v nadaljevanju javni 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, obvestilo o objavi javnega 
razpisa pa v časopisu Delo dne 29.1.2009  
 
Na razpis je prispela ena vloga, ki je bila pravočasna. Člani Komisije za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja so se na 31. seji dne 25.2.2009 seznanili z vlogo in soglasno ugotovili, da kandidatka 
izpolnjuje pogoje razpisa  ter sprejeli sklep, da se mestnemu svetu predlaga, da se za direktorico 
javnega zavoda Kinodvor imenuje Nina Peče, po predhodnem mnenju sveta zavoda. Komisija je v 
skladu s 36. členom Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07-
UPB in 56/08) in 12. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kinodvor  (Uradni list RS, št. 57/08)  
zaprosila svet javnega zavoda za predhodno mnenje k imenovanju imenovane za direktorico javnega 
zavoda. Svet javnega zavoda je na 5. redni seji dne 16.4.2009 soglasno podprl kandidaturo 
imenovane za direktorico zavoda in podal za njeno imenovanje pozitivno predhodno mnenje.  
 
Nina PEČE, rojena leta 1974, je leta 2003 diplomirala na Fakulteti za družbene vede v Ljubljani, smer 
Kulturologija in s tem pridobila naziv univ.dipl. kulturologinja. Istega leta je začela sodelovati pri 
ustanovitvi in zagonu zasebnega nepridobitnega zavoda Otok – zavod za razvijanje filmske kulture 
Ljubljana. V naslednjih letih je vodila kinematografsko distribucijo zavoda in postala direktorica zavoda 
ter sodelovala pri vodenju prvega mednarodnega filmskega festivala Kino Otok, na katerem je v 
drugem letu prevzela funkcijo izvršne direktorice in kasneje direktorice festivala. V tem času je delovni 
kolektiv festivala pod njenim vodstvom prejel priznanje Zlato gnezdo za uspešno organizacijo in 
produkcijo projekta Kino Otok. Imenovana je v funkciji organizatorke, producentke ter vodje projektov 
sodelovala z vsemi odmevnimi filmskimi festivali v Sloveniji, med katerimi so LIFFe – Ljubljana 
International Film Festival v organizaciji Cankarjevega doma, Festival slovenskega filma v Portorožu v 
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organizaciji Filmskega sklada RS in Festival evropskega filma v organizaciji EUNIC, mreže 
mednarodnih kulturnih institutov v Sloveniji ter Animateka, mednarodni festival animiranega filma. Leta 
2006 se je pri Ministrstvu za kulturo RS vpisala v razvid samozaposlenih na področju kulture kot 
producentka in kasneje pridobila pravico do plačila prispevkov za socialno zavarovanje z 
obrazložitvijo, da »tako po obsegu kot po kakovosti izkazuje pomemben prispevek k slovenski kulturi«. 
V zadnjem letu pred nastopom v.d. direktorice javnega zavoda je imenovana kot strokovnjakinja in 
svetovalka na področju filmske industrije sodelovala pri organizaciji največjih mednarodnih filmskih 
festivalov v Evropi, festivalom v Rotterdamu in Karlovih Varih. Junija 2008 je nastopila mesto v.d. 
direktorice Javnega zavoda Kinodvor, ki ga je maja 2008 ustanovila MOL in opravila vse potrebno za 
začetek delovanja novega mestnega kinematografa, ki uspešno opravlja filmsko, galerijsko, 
knjigarniško in kulturno-vzgojno dejavnost. Imenovana ima poleg omenjenih delovnih izkušenj 
organizacijske in komunikacijske sposobnosti, saj se je pred zaključkom fakultete razvijala na 
področjih kulturnega managementa  in stikov z javnostjo v okviru glasbene industrije v Sloveniji in 
tujini, več let pa je kot prevajalka iz češkega jezika sodelovala pri delu sodnega tolmača in prevajala 
filme za RTV Slovenija. Imenovana je v svoji prijavi poudarila, da je prvi in najpomembnejši cilj 
javnega zavoda Kinodvor utrditi in razvijati svoj položaj kot osrednja ljubljanska kinodvorana, mestni 
kino s stalnim programom za otroke in mlade, eno vodilnih državnih središč za filmsko kulturo in kot 
mednarodno festivalsko središče. Ključnega pomena je odprtost in interes Kinodvora za povezovanje 
z akterji na področju avdiovizualne kulture ter zagotavljanje čim boljše kvalitete in aktualnosti 
filmskega programa kot tudi izvajanje vzgojno-izobraževalnega filmskega programa in programa za 
otroke in mladino. Ob pobudi Ministrstvu za kulturo RS za reorganizacijo nacionalne mreže (mestnih) 
kinematografov Kinodvor z namenom dviga konkurenčnosti, boljše ekonomije stroškov delovanja ter 
možnosti pridobivanja evropskih sredstev že spodbuja mreženje prikazovalcev oziroma (mestnih) 
kinematografov, ki bodo skrbeli za prikazovanje kakovostne filmske produkcije in filmsko-vzgojno 
dejavnost v Sloveniji. Kinodvor je tudi prostor, ki je že v začetku delovanja izkoristil infrastrukturne 
možnosti za izvajanje različnih dejavnosti, povezanih s filmsko oz. avdiovizualno kulturo, tako 
galerijsko in knjigarniško, ter postal tudi priljubljeno družabno kulturno srečevališče. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 32. seji dne 25. 3. 2006 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju Nine Peče za direktorico javnega zavoda Kindodvor in ga  predlaga 
Mestnemu svetu Mestne občine Ljubljana  v sprejem. 
 
                                                                                 
 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                    volitve in imenovanja                
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PREDLOG                       
15. 4. 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 Osnovne šole Poljane 
 
 
Žarku TOMŠIČU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne šole Poljane. 
 
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 Poljane, ki je bil objavljen v Šolskih 
razgledih dne 20.3. 2009, 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 
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.  
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Nataša DURJAVA, profesorica socialne pedagogike z opravljenim podiplomskim specialističnim 
študijem iz družinske terapije, po nazivu svetnica in od julija 2008 leta tudi izvedenka za pedagoško 
področje, ima 20 let izkušenj na področju vzgoje in izobraževanja. Prvih deset let svoje poklicne poti je 
delala v zdravstvu. V šolstvu je delala kot vzgojiteljica, učiteljica in zadnja leta kot svetovalna delavka. 
Ima zelo bogat spekter specialnih pedagoških izkušenj, saj je več kot 10 let zaposlena kot svetovalna 
delavka, učiteljica DIE in učiteljica soc.-ped. individualne pomoči za področje socialnega učenja. 
Prejela je več pohval in priznanj, med drugimi tudi priznanje na mednarodnem nivoju (priznanje za 
uvajanje doživljajske pedagogike v slovenskem prostoru) in priznanje šolske inšpekcije Ministrstva za 
šolstvo in šport za kvalitetno opravljanje dela svetovalne službe. Mednarodni projekt, katerega 
koordinatorka je, je bil ocenjen kot drugi najboljši projekt v državi. Trenutno zaključuje magistrsko 
nalogo na temo prikritih oblik agresivnega vedenja pri učencih. Vsa leta svoje pedagoške prakse se je 
dodatno strokovno usposabljala v daljših oblikah izobraževanja (eno do petletnih programih). Aktivno 
je sodelovala na štirih republiških in enem mednarodnem kongresu in enem republiškem aktivu 
svetovalnih delavk, pripravila in izvedla je dva seminarja za različne uporabnike ter več delavnic za 
starše.  Strokovne članke objavlja v strokovnih pedagoških revijah. 
 
Žarko TOMŠIČ profesor geografije in zgodovine, svetovalec, je v vzgoji in izobraževanju zaposlen 24 
let. Od leta 2004 je ravnatelj OŠ Poljane. Več let je vodil aktiv geografije in zgodovine ter opravljal 
hospitacije za študente Filozofske fakultete. Društvo učiteljev geografije mu je leta 2003 podelilo 
Medvedovo nagrado za več kot 10 letno nadpovprečno delo na področju geografije. Več let je bil član 
Izvršnega odbora Društva učiteljev geografije ter član Pedagoške komisije pri Zvezi geografskih 
društev Slovenije. Je recenzent učbenikov, urednik priročnika za geografijo in soavtor nekaterih 
učbenikov in delovnih zvezkov. Končal je šolo za ravnatelje, izobraževanje za zelo raznoliko področje 
ravnateljskega dela, pa še naprej nadaljuje. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Žarka 
Tomšiča. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatu za 
ravnatelja Osnovne šole Poljane na 33. seji dne 15. 4. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja 
h kandidaturi Žarka Tomšiča ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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PREDLOG                       
15. 4. 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 Vič 
 
 
Ani VEHAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Vič. 
 
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 Vič, ki je bil objavljen v časopisu Delo dne 
5. 1. 2009, so se prijavili trije kandidati, 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. 
 
Boža KASTELIC MALNAR, profesorica glasbe, svetovalka po nazivu ima 18 let pedagoških delovnih 
izkušenj. Ravnateljski izpit je opravila leta 2007. Zaposlena je kot predmetna učiteljica glasbe na OŠ 
Prežihovega Voranca. Sodelovala je v glasbenih projektih Ministrstva za šolstvo in šport (na državnem 
nivoju): bila je koordinatorica in aktivna članica ter vodja resorske ekipe in koordinatorica – vodja treh 
Prežihovih šol.  Vodi dva šolska pevska zbora, ki uspešno nastopata na pomembnih prireditvah. Pet 
let je bila članica šolskega sklada, trenutno pa je predsednica in tajnica odbora za status učencev. 
 
Ana VEHAR, učiteljica razrednega pouka s končanim učiteljiščem, ima 37 let delovne dobe, z izjemo 
nekaj mesecev, vso na OŠ Vič, na kateri je postala pomočnica ravnatelja z učno obveznostjo leta 
1977. Ravnateljica šole je od leta 1995. Ravnateljski izpit je opravila leta 1998. Aktivno sodeluje pri 
delu ravnateljev osnovnih šol Vič ter v ustanovah na mestni in državni ravni, ki so povezane s šolo. 
Osnovna šola Vič ima že tradicionalno zelo dobro sodelovanje s četrtnima skupnostma Vič in Rožnik. 
Udeležila se je nekaterih oblik strokovnega izpopolnjevanja v organizaciji Šole za ravnatelje in 
Ministrstva za šolstvo in šport.  Sodelovala je z Zavodom RS za šolstvo pri preverjanju osnutka 
programskih smernic za svetovalno delo.  Šola se tudi po njeni zaslugi odlikuje z vrsto projektov, prav 
gotovo pa je najodmevnejši Viški likovni salon, kjer že 24. leto razstavljajo priznani slovenski umetniki. 
Trinajsto leto pa je sestavni del tega salona tudi mednarodni Otroški likovni salonček, ki predstavlja  
izbrana likovna dela učencev osnovnih šol iz gostujočih držav. Ravnateljica je pobudnica vrste 
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kulturnih in izobraževalnih aktivnosti, katerih naloge s svojimi sodelavkami in sodelavci  prevzema in 
odgovorno izpelje.  
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Ane 
Vehar. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnateljico Osnovne šole Vič na 33. seji dne 15. 4. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Ane Vehar ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
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PREDLOG                       
15. 4. 2009  

 
Na podlagi Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 55-92 – ZVDK, 13/93,  45/I/94 – odločba US, 
8/96, 31/00 – ZP-L, in 36/00 – ZPDZC in 127/06 - ZJZP), Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje 
in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07- uradno prečiščeno besedilo in 36/08), Zakona o 
izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 
list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo), Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 
tehnično izobraževanje Ljubljana (Uradni list RS, št. 76/97) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 
… seji dne … sprejel 

 
 

S  K  L  E  P 
 

o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda  
Zavod za tehnično izobraževanje Ljubljana 

 
 
Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Petra KOŠČAKA za direktorja 
javnega zavoda Zavod za tehnično izobraževanje Ljubljana. 
 
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 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. V skladu z 32. členom Zakona o 
zavodih v primeru, da poslovna funkcija in funkcija vodenja strokovnega dela nista ločeni, imenuje in 
razrešuje direktorja svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 
 
Na razpis za direktorja/-ico javnega zavoda Zavod za tehnično izobraževanje Ljubljana, ki je bil 
objavljen v časopisu Dnevnik dne 15.1. 2009  in mojedelo.com se je prijavilo osem kandidatov, ki 
izpolnjujejo zahtevane pogoje. Svet zavoda je soglasno izbral Petra Koščaka, univerzitetnega 
diplomiranega organizatorja, rojenega 11. 7. 1968, ter zaprosil ustanovitelja za soglasje k imenovanju 
Petra Koščaka za direktorja tega javnega zavoda.  
 
Peter KOŠČAK, rojen 1968,  je bil pet let direktor javnega zavoda (Mladinsko klimatsko zdravilišče 
Rakitna), sedem let učitelj strokovno teoretičnih predmetov na srednji šoli (Šolski center PET), kjer je 
delal tudi v enoti za izobraževanje odraslih. Pet let pa je delal v gospodarstvu. Permanentno se je 
izobraževal na področjih vzgoje in izobraževanja, zasvojenosti, vedenjskih in čustvenih motenj, 
računalništva, poslovanja, poslovnega protokola, javnega naročanja, notranjega nadzora javnih financ 
ter delovnih razmerij. Od 16. februarja 2009 je v.d. direktorja javnega zavoda Zavod za tehnično 
izobraževanje Ljubljana. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta predhodno soglasje k imenovanju 
Petra Koščaka za direktorja javnega zavoda. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala in oblikovala predlog soglasja k 
imenovanju direktorja javnega zavoda Petra Koščaka na 33. seji dne 15. 4. 2009 ter ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 
 
 
                                                                                              Komisija za mandatna vprašanja 
                                                                                                        volitve in imenovanja 
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PREDLOG 

                                                                                                                15. 4. 2009 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- UPB)  in 7. člena 
Odloka o ustanovitvi Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 
6/01, 17/04, 64/05 in 76/08) in Statuta Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije 
(številka 01/2001 dne 19.4.2001) 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 
Svet Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije 

 
 

I. 
 

V  Svet Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije se kot predstavniki 
Mestne občine Ljubljana  i m e n u j e j o : 
 
- Vojko GRÜNFELD 
- Jani MÖDERENDORFER 
- Sašo RINK 
- Franc SLAK 
- prof. dr. Metka TEKAVČIČ 
 

II. 
 
V  Svet Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije se kot predstavniki 
zainteresirane javnosti  i m e n u j e j o : 
 
- mag. Janita ERŽEN, Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Območna služba 

Ljubljana 
- mag. Mojca ŠTEBLAJ, Služba Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravi in 

regionalno politiko regionalni razvoj 
- Marta TURK, Gospodarska zbornica, Območna zbornica Ljubljana 

  
 

III. 
 

Mandat imenovanih 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 Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, št. 6/01, 
17/04, 64/05 in 76/08)  v 7. členu med drugim določa, da svet zavoda sestavlja pet predstavnikov 
ustanovitelja in trije predstavniki zainteresirane javnosti, ki jih imenuje ustanovitelj ter da je trajanje 
mandata določno s statutom. Statut Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije številka 
01/2001 dne 19.4.2001 v 11. členu določa, da mandat članov sveta traja štiri leta, ki začne teči z dnem 
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konstituiranja sveta. Po izteku mandata je član sveta lahko ponovno imenovan oziroma izvoljen v svet 
zavoda. 
 
Predstavniki zainteresirane javnosti so iz institucij, ki jim daje Zakon o spodbujanju skladnega 
regionalnega razvoja (Uradni list RS, št. 93/05 in 127/06) poseben pomen pri delovanju javnih 
zavodov s področja regionalnega razvoja, ki jih je že ob prvem mandatu izbral ustanovitelj. To so: GZS 
- Območne zbornice Ljubljana, Zavoda za zaposlovanje – Območna služba Ljubljana in Služba Vlade 
Republike Slovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko. Le te so komisiji poslale predloge 
svojih predstavnikov, in sicer mag. Janito ERŽEN iz Zavoda RS za zaposlovanje, Območna služba 
Ljubljana, mag. Mojco ŠTEBLAJ iz Službe Vlade Republike Slovenije za lokalno samoupravo in 
regionalno politiko  in Marto TURK iz Gospodarske zbornice, Območne zbornice Ljubljana. 
 
Na podlagi poziva sveta zavoda za imenovanje petih predstavnikov Mestne občine Ljubljana v svet 
tega zavoda je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom 
evidentiranja.  
 
Izmed devetih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se kot predstavnike 
Mestne občine Ljubljana  v svet Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije imenuje: 
 

- Vojko GRÜNFELD, rojen leta 1954, stanuje v Ljubljani in je dipl. upravni delavec ter zaposlen 
kot sekretar na Mestni občini Ljubljana 

- Jani MÖDERNDORFER, podžupan,  roj. 3. 10. 1965, tolmač slovenskega znakovnega jezika 
- Sašo RINK, mestni svetnik,  roj. 11. 6. 1975, univ.dipl.pravnik  
- Franc SLAK, mestni svetnik,  roj. 12. 8. 1938, univ. dipl. ekonomist 
- prof. dr. Metka TEKAVČIČ, mestna svetnica,  roj. 12. 6. 1961, doktrorica ekonomskih znanosti 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 33. seji dne 15. 4. 2009 oblikovala 
predlog sklepa, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
                                                                                 
 
 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                 volitve in imenovanja              
 
 
 


