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PREDLOG 
25.3.2009 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66 - uradno precisceno 
besedilo) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na ..... 
seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega clana 
Odbora za predsolsko vzgojo in izobrai.evanje 

I. 

Marjeti VESEL VALENTINCH: preneha mandat clanlce Odbora za predsolsko vzgojo in 
lzobrazevanje, 

II. 

V Odbor za predsolsko vzgojo in lzobrazevanle se za clana i men u j e : 

dr. Jozef KUNIC. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat clanov odbora. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazloiitev: 

V skladu z 12. clenorn Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne obcine 
Ljubljana ima naveden Odbor za predsolsko vzgojo in izobrazevanje poleg predsednika se deset 
clanov. V skladu s 13. clenom odloka Komisija za mandatna vprasanla, volitve in imenovanja doloci 
kandidate za predsednike in clane odborov na predlog vodij svetniskih klubov in samostojnih 
svetnikov. 

.vodja Svetniskeqa kluba LDS je dne 4. 3. 2009 poslal Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja dopis, v katerem je v imenu Svetniskeqa kluba LOS predlagal, da se iz Odbora za 
predsolsko vzgojo in izobrazevan]e razresi Marjeto Vesel Valentincic in imenuje dr. Jozefa Kunica, saj 
je imenovana dne 4.7.2008 izstopila iz Svetniskeqa kluba LOS in stem se je spremenil tudi interes 
svetnikov Svetniskeqa kluba LDS za delo v delovnih telesih Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana. 
Imenovana je podala Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja ustno izjavo 0 odstopu 
oz. da se s predlogom strinja. 

Na predlog Svetniskeqa kluba LOS je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati dr. Jozefa Kunica, 
rojenega 1946, mestnega svetnika, doktorja znanost. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 32. seji dne 25. 3. 2009 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestnega clana Odbora za predsolsko vzgojo in izobrazevanje, ki 
ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
25.3.2009 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) in 12. elena Odloka a ustanovitvi javnega zavada Muzej in galerije mesta 
Ljubljane (Uradni list RS, st. 116/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne .... 
sprejel 

SKLEP 
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obclne 

Ljubljana v Svet javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane 

I. 

Mag. Marjetici MAHNE preneha mandat clan'ce Sveta javnega zavada Muzej in galerije mesta 
Ljubljane. 

II. 

V Sveta javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane se za predstavnieo lVIestne obcine 
Ljubljana i men u j e : 

dr. Tanja MASTNAK. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavada. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

o b r a z l o z l t e v : 

Odlok a ustanovitvi javnega zavada Muzej in galerije mesta Ljubljane (Uradni list RS, st. 116/08; v 
nadaljevanju: ad10k) v 12. clenu med drugim doloca, da ima svet zavoda pet clanov, ad tega stlri 
izmed strokovnjakov s podrocja dela zavada, Finane in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Enega 
clana izvoHjo zaposleni v zavodu kat svojega predstavnika. Navedeni clen doloca tudi, da so clani 
sveta imenovani za stiri leta in mandat clanov sveta zavada zacne teci z dnem konstituiranja sveta. 

S sklepom st. 014-15/09-2 a imenovanju stirih clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavada 
Muzej in galerije mesta Ljubljane je bila na 24. seji mestnega sveta dne 26.1. 2009 med drugim 
imenovana za clanlco sveta zavada mag. Marjetica Mahne. One 17. 3. 2009 je imenovana sporocila, 
da zaradi zasedenosti in clanstva v drugih javnih zavodih prosi za odstop s funkcije clanice sveta 
zavada. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja prlcela s postopkom 
evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

V postopku evidentiranja sta prispela dva predloga. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati 
dr. Tanjo Mastnak. Imenovana, doktorica zgodovinske antropologije, se je rodila leta 1962, dela kat 
raziskovalka in stanuje v Ljubljani. Poleg znanstveno raziskovalnega dela se ukvarja tudi z likovno 
kritiko, kuratorstvom ter aktivno sodeluje z Zavodom za solstvo in RIC-om. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 32. seji dne 25. 3. 2009 oblikovala 
predlog sklepa a imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega 
zavada Muzej in galerije mesta Ljubljane, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
25.3.2009 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) ter 25. elena Statuta livalskega vrta Ljubljana, sprejetega na 
1. korespondencnl sej Sveta zavoda dne 21. 11. 2003, je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na ..... seji dne ..... sprejel 

5 K L E P 
o predlogu za imenovanje predsednice in clana 

Strokovnega sveta javnega zavoda Zivalski vrt Ljubljana 

I. 

Mestna obcina Ljubljana pre d I a g a, da se v Strokovni svet javnega zavoda livalski vrt 
Ljubljana i men u j e: 

za predsednico: prof. dr. Olga ZORMAN - ROJS 

za clana: dr. Hubert POTOCNIK 

mag. Jana VIOle 

II. 
Mandat imenovanih traja pet let. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu s 25. clenorn Statuta livalskega vrta Ljubljana ste]e strokovni svet pet clanov, ki jih 
imenuje svet zavoda izmed strokovnih delavcev zavoda (dva clana) in zunanjih strokovnjakov s 
podrocla dela zavoda (tri clane). Predsednika in polovico clanov imenuje svet zavoda na predlog 
ustanovitelja, preostala clana pa po lastni izbiri. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je predlog za predsednika in clana 
strokovnega sveta izbirala izmed stirih kandidatov. 

Dr. Hubert POTOCNIK, rojen leta 1973, je doktor bioloskih znanosti. Imenovani opravlja delo 
asistenta na Biotehniski fakulteti. Dodiplomski studij je opravljal na Oddelku za biologijo 
Biotehniske fakultete - univerzitetni stud] biologije (zacetek leta 1992) ter diplomiral z 
diplomskim delom s podrocja ekologije zivali leta 1997. Leta 1997 se je kot asistent za podrocje 
ekologije zlvali in zoologije strunarjev in student magistrskega studija na Oddelku za biologijo pod 
mentorstvom doc.dr Ivana Kosa zaposlil na Oddelku za biologijo Biotehniske fakultete, Univerze v 
Ljubljani, ki ga je leta 2002 uspesno zakljucil z magistrskim delom: .Prostorsko razporejanje in 
socia Ina organizacija divje rnacke (Felis silvestris) v dinarskih gozdovih juzne Siovenije". Leta 
2006 je doktoriral na temo z naslovom: .Ekoloske znacilnosti in oqrozenost divje rnacke v 
Sioveniji". Na oddelku je zaposlen se danes. Je avtor ali soavtor 53 bibliografskih enot na temo 

i 
~~ 



ekologije zivall - ekologije sesalcev, od tega 9 izvirnih znanstvenih clankov, 12 strokovnih 
clankov, dveh znanstvenih monografij in ene strokovne monografije. V okviru svojega 
pedaqoskeqa dela ze 12 let vodi tudi vaje pri predmetu Ekologija za studente pedaqoske 
fakultete, v sklopu katerih del vsebin izvaja tudi v ZOO Ljubljana oziroma obravnava 
problematiko zivalskih vrtov. Opravlja mentorstva in somentorstva pri diplomskih in raziskovalnih 
nalogah studentov Univerze v Ljubljani. 

Mag. Jana VIOle, rojena leta 1959, je mag. bioloskth znanosti. Imenovana je zaposlena kot 
sekretarka na Ministrstvu za okolje in prostor. Ima bogate izkusnje s podrocja varstva narave. 
SodelovaJa je pri pripravi vecjih zakonskih podlag in naravovarstvenih programov (Rdeci seznam 
oqrozenih vrst, Zavarovanje naravnih vrednot, Strategija velike zveri, Zavetisce za prostozivece 
zivatl, Zakon 0 ohranjanju narave .... ) 

Prof. dr. Olga ZORMAN - ROJS, rojena leta 1960, je doktorica veterine. Imenovana je 
predstojnica lnstituta za zdravstveno varstvo perutnine in nosilka dveh predmetov na Veterinarski 
fakulteti z naslovom Bolezni in zdravstveno varstvo perutnine in Bolezni in zdravstveno varstvo 
malih zivali, ter izbirnega predmeta Pogoji reje in zdravstveno varstvo kuncev. V okviru 
znanstveno-raziskovalnega dela je izredno aktivna saj je vodja kar nekaj aplikativnih projektov, ki 
jih financira Evropska skupnost. Njeno delo je osredotoceno predvsem na proucevanje 
povzrocitellev aktualnih kuznih bolezni ptic in perutnine, njihovo epidemiologijo in moznost 
zatiranja. Tako pedaqosko kot tudi znanstveno raziskovalno delo ima pod/ago v izredno 
razvejanem strokovno operativnem delu. Ze vse od zacetka delovanja je aktivno vkljucena v 
resevanle vse aktualne zdravstvene problematike perutnine. Razvijala je vrsto novih 
dlaqnosticnih metod, ki so dobile tudi uradno potrditev v ustanovitvi dveh nacionalnih referencnih 
laboratorijev in sicer za aviarno influenco in atlplcno kokos]o kugo. V zadnjih desetih /etih je 
skupaj s sodelavci vlozila izjemno veliko truda in strokovnega dela v razvoj ambulante, 
specializirane za bolezni m~ih Ijubiteljskih zlvall, saj se zaveda, da je veterinarska medicina 
eksoticnih zivalskih vrst je era od najbolj intenzivno razvijajocih se vej veterinarske medicine v 
svetu. " 

Komisija je na 32. se] dne 25. 3. 2009 oblikovala predlog sklepa 0 imenovanju predsednice in 
clana Strokovnega sveta javnega zavoda Zivalski vrt Ljubljana, ki ga predlaga Mestnemu svetu 
Mestne obcine Ljubljana v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
25. 3.2009 

Na podlagi 29. elena Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, st. 12/91, 45/94- odl. US, 8/96, 31/00
ZPDZC 126/06-ZJZP), 6. elena Odloka 0 preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno 
Ljubljana v javni zdravstveni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana (st. 513-02/92-1/1-8 z . 
dne 29.12.1992, spremembe in dopolnitve st. 022-03/97-20 z dne 29.5.1997 in spremembe st. 
01403-9/2009/4 z dne 13.1.2009) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni IistRS, st. 
66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne .... 
sprejel 

SKLEP 
o imenovanju predstavnice
 

Mestne obcine Ljubljana v Svet Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana
 

I. 

V Svet Zavoda za zdravstveno varstvo Ljubljana s e i men u j e : 

Dunja PISKUR KOSMAC. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 zavodih ( (Uradni list RS, st. 12/91,45/94- odl, US, 8/96, 31/00-ZPDZC 126/06-ZJZP) v 29. 
clenu med drugim doloca, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja ter, da je sestava in 
trajanje mandata doloceno z aktom 0 ustanovitvi oziroma s statutom zavoda. 

Predsednica Sveta zavoda Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana je na lVIestni svet Mestne obcine 
Ljubljana naslovila dopis, v katerem je navedla da je Vlada Republike Siovenije dne 13.1.2009 
sprejela Odlok 0 spremembi Odloka 0 preoblikovanju Zavoda za socialno medicino in higieno 
Ljubljana v javni zdravstveni zavod Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana ( v nadaljevanju: odlok) in 
stem spremenila stevilo clanov zavoda. Glede na navedeno je potrebno imenovati oz. izvoliti nov svet 
zavoda, V skladu Z odlokom ima Mestna obcina Ljubljana enega predstavnika. Na podlagi tega dopisa 
je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed stirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu Dunjo Piskur Kosrnac, mestno 
svetnico, rojeno 1941, doktorico medicine, upokojenko iz Ljubljane. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 32. sej dne 25. 3. 2009 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Zavoda za zdravstveno 
varstvo Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
25.3.2009 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, 51. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji 
dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Jelka 

Nadi VERBle se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Jelka. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z , 0 i: i t e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
51. 16/07- UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odlocltvllo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 

vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obmoe]u katere ima 
zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Jelka, ki je bil objavljen v Solskih razgledih dne 
6. 2. 2009 so se prijavile tri kandidatke, ki izpolnjujejo formalne pogoje za razpisano delovno mestno 
ravnatelja/ice vrtca. 

Darja ZOREC je leta 2006 zakliucila studij na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni 
naslov diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok. Leta 2007 je opravila izpit za ravnatelje in leta 1986 
strokovni izpit za vzgojitelja predsolskih otrok. Imenovana rojena 11966 v Ljubljani je od leta 1985 
zaposlena v vzgojno- izobraievalnem zavodu, kjer je imela rnoznost spoznati vee enot zavoda in vse 
starostne skupine v zavodu. Poleg dela vzgojiteljice ji je bilo pet let zapored zaupano organizacijsko 
vodstvo vecje enote (sest oddelkov enote vrtca). Njena vizija prihodnosti vrtca prvenstveno temelji na 
krepitvi vseh dejavnikov, ki ornoqocaio elm mehkejse prilagajanje otrok na vrtec, izboljsoje]» kakovost 
njihovega bivanja, povecuje zadovoljstvo starsev in spodbujajo njihovo aktivno sodelovanje z vrtcem, 
ter dajejo otrokom elm vecjo in bogato popotnico za zivljenje. Namerava spodbujati samoiniciativnost 
in vztrajati pri doslednem in kakovostnem izvajanju zadanih nalog v skladu s predpisano zakonodajo 
in kurikulumom. Pri tem namerava dati prednost predvsem prakticnirn programom, ki bode dali 
konkretne in uporabne rezultate v korist otrok, strokovnega kadra, starsev in lokalne skupnosti, ki bodo 
temeljili na danih materialno - tennicnlh pogojih. 

Helena ULE je leta 1995 koncala studij na Pedaqoskl fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni 
naslov vzgojiteljica predsolsklh otrok, leta 2003 zakljucila studi] na isti fakulteti in si pridobila strokovni 
naslov profesorica razrednega pouka. Strokovni izpit za strokovne delavce na podrocju vzgoje in 
izobrazevanja je opraviJa leta 1996. Imenovana, rojena 1973 v Ljubljani, ima 14 letne izkusnje z 
delom v vzgoji in izobrazevanju, 5 let v solstvu in 9 let v predsolski vzgoji. Kandidatka ima sledeco 
vizijo vrtca: na samem zacetku dela bi najprej naredila pregled stanja, organiziranost programov, v 
nadaljevanju pa bi pozornost usmerila na delovanje v okviru Kurikuluma za vrtce. Na podrocju 
investicij meni, da je najprej potrebno pregledati dosedanje stanje in potrebe zavoda (morda ureditve 
parkirlsc, pridobitev vecnarnenskeqa prostora, telovadnice,... ). Kot ravnateljica se bo zavzemala za 
transparentnost poslovanja v skladu z zakonodajo. Prizadevala si bo pridobiti tudi sponzorska 
sredstva. Zagovarja demokratski vodstveni stil vodenja, kjer vodja moe in odgovornost deli s skupino, 
se z njo dogovarja glede politike in procesov, daje predloge. Vrednote, katere se ji zdijo pomembne za 
opravljanje predsolskeqa dela: postenost, resnicoljubnost, odgovornost, spostovanje drug do drugega, 
tolerantnost, odprtost, sposobnost empatije. Za visoke cilje je potrebno tesno sodelovanje vseh 



akterjev, saj je dodatno kvaliteto moe doseCi samo s kupnim, timskim pristopom. Ravnatelj naj bi bil 
soustvarjalec pozitivne klime v kolektivu. V delovanje vrtca si zell privabiti tudi dobro sodelovanje s 
starsl in jih vk'[ucitl v proces, hkrati pa doloclti mejo dovoljenega poseganja v strokovno avtonomnost 
vrtca. Z organiziranostjo in delovanjem vrtca si bo prizadevala za zaupanje starsev in dobro pocutie 
otrok. 

Nada VERBle je leta 1997 zakljucila studij na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni 
naslov profesorica socialne pedagogike. Leta 1978 je opravila strokovni izpit za vzgojitelja, solo za 
ravnatelje je koncala leta 1994. Imenovana, rojena 5.4.1956 v Ljubljani, opravlja dela in naloge 
ravnateljice v Vrtcu Jelka 21 let (peti mandat), od skupnih 34 let dela v predsolski vzgoji in 
izobrazevanju. Kandidatka v programu vodenja vrtca poudarja, da bo njena temeljna skrb se naprej 
namenjena otrokom, njihovim starsern in zaposlenim. Kljucnega pomena se ji zdi medsebojno 
sodelovanje; s pozitivno motivacijo in skrbjo za strokovno in osebnostno rast zaposlenih, bo se naprej 
nadgrajevala temelje razvoja kakovostnega kolektiva, v katerem se otroci pocut]o dobra in kateremu 
starsi zaupajo. Se naprej si zeli siriti rnrezo mednarodnih projektov ter nadaljevati z ze zacetimi, kat 
so: Cmepius, eTwinning, Unesco, Eko in v vzgojno izobrazevalno dele vkljuciti tudi nove programe 
Comenius Regio, v okviru vsezivljenjskeqa ucenja, ki so namenjeni spodbujanju partnerstev, izmenjavi 
dobrih praks in sodelovanje z lokalnimi in regionalnimi oblastmi ter vrtci in osnovnimi salami doma in 
po Evropi. Gibalni program, ki ga v vrtcu imenujejo "Gibalcek", bodo se naprej nudili otrokom ad 
prvega leta dalje, s ciljem privzgajati vrednote zdravega zivljenja skozi sport in gibanje. Trudila se bo 
za pridobitev multimedijskega, sodobno opremljenega prostora, ki bi ga koristili vzgojitelji in 
vzgojiteljice, pa tudi ostali zaposleni, pri svojem delu. Kat Eko vrtec, ki goji zdrav nacin zivljenja, si bo 
se naprej prizadevala za vec]o odgovornost do okolja, vnasanje eticnih nacel v zivljenje in delo vrtca, 
solidarnost in spostovan]e do zive in nezive narave.Zavzemala se bo za vzgojo medsebojnega 
spostovanja in Ijubezni, za uveljavljanje tistih vrednot, ki postavljajo v ospredje posameznika in 
dobrobit celotne druzbe. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevan]e dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Nade 
Verble, 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja a kandidatih za 
ravnatelja/ico Vrtca Jelka na 32. seji dne25. 3. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Nade Verble in ga predlaga rnestnernu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
25.3.2009 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a 
(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 ravnateljico Osnovne sole Riharda Jakoplca 

Tatjani SLAVICIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Riharda 
Jakopica. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 i: i t e v: 

V skladu s 53. a clenorn lakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja(Uradni list RS, 
st. 16/07 - UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odlocitvfjo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 

vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima 
zavod svoj sedez, 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole Riharda Jakopica, ki je bil objavljen v 
casopisu Delo dne 13. 1. 2009, so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 

Pavlina OSLAK, univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka in predmetna ucitellica 
glasbene vzgoje in zborovodstva, svetovalka po nazivu, z enaindvajsetimi leti delovnih izkusenj in 
vrsto dodatno pridobljenih specialno pedaqoskih in drugih strokovnih znanj, je trenutno studentka 
drugega letnika podiplomskega studija socialne pedagogike. Zelo aktivna je tudi na podrocju 
glasbenega vzgoje in zborovodstva. Poleg sodelovanja v pevskih zborih, deluje na podrocju glasbene 
vzgoje kot teoretik in praktik (zborovodstvo, clanstvo v posvetovalni skupini Glasbene mladine 
Siovenije). Prejela je priznanja na obrnocnih srecanjih otroskih in mladinskih pevskih zborov v letih 
2002, 2003 in 2004. Udelezuje se dornacih in mednarodnih konferenc s pedaqosko tematiko, objavlja 
strokovne clanke, teoreticne razprave in raziskovalne naloge, predava, pripravlja in vodi kulturne 
prireditve in aktivno sodeluje z lavodom republike Siovenije za solstvo kot multiplikatorka za akcijsko 
raziskovanje v okviru inovacijskih projektov. 

Tatjana SLAVICIC, diplomirana biologinja z opravljenimi pedaqosko andraqosklrni izpiti in 
ravnateljskim izpitom, svetovalka po nazivu, ima 25 let delovnih izkusen], od teh 23 v vzgoji in 
izobrazevanju. Na osnovni soli Riharda Jakopica je zaposlena od leta 1987, leta 1991 je postala 
pornocnica ravnatelja, od leta 2004 pa je ravnateljica sole, ki se lahko pohvali z urejenostjo in veliko 
pripravljenostjo za sodelovanje in vodenje razlicnih projektov. Timsko dele je na soli nadvse cenjeno, 
rezultati tega dela temeljijo na dobrih medsebojnih odnosih. Sola je tako vkllucena v rnrezo zdravih 
sol, v rnrezo ucecih se sol, uspesno sodeluje pri organizaciji in izvedbi mladinske raziskovalne 
dejavnosti v Ljubljani tako za osnovne kot tudi za srednje sole ter pri organizaciji in izvedbi 
izobrazevanja uciteljev in mentorjev mladinske raziskovalne dejavnosti. Mnoge dejavnosti sole so 
nagrajene tako na mestnem kot tudi drzavnern nivoju. Sola je vee let sodelovala pri projektu 
zgodnjega ucenja tujega jezika, ki ga je vodil Zavod za solstvo. Na to temo so leta 2001 pravili 
srecanje in forum: timsko in mentorsko delo. Srecanje je bilo organizirano na drzavnern nivoju. Tatjana 
Slavick je sodelovala pri izdaji zbornika Spodbujanje timske naravnanosti in prikaz timskega dela v 
uclteliski zbornici. Tudi sicer je vloga gospe Tatjana Slavicic je v vseh omenjenih projektih nadvse 
pomembna, redno se udelezuje tudi izobrazevan], ki jih organizira Ministrstvo za solstvo in sport. 



Karin STARe, profesorica biologije in gospodinjstva, svetovalka po nazlvu, ima 10 let pedaqoskih 
delovnih izkusen] in opravljen ravnateljski izpit. V casu studija je prejela studentsko Presernovo 
nagrado. Poucevala je biologijo, naravoslovje, zdravstveno vzgojo in higienski minimum. Bila je tudi 
organizatorka prakticneqa usposabljanja v programu izobrazevan]a odraslih na Srednji trgovski soli v 
Kranju. Sodelovala je pri pripravi katalogov znanj za komercialno poslovanje v programu Ekonomski 
tehnik in pri upravljanju z blagovnimi skupinami v programu Trgovec na Centru za pokllcno 
izobrazevanje v Ljubljani. Bila je mentorica dijakom v pripravah na drzavno tekmovanje v tehniki 
prodaje, sodelovala je v ocenjevalni komisijitekmovanj leta 2007 in 2008. Dodatno se je udelezevala 
seminarjev 5 podrocja vodenja timov in orqanizacije, blagoznanstva in zdravstvene vzgoje 5 tecajern 
prve pornocl. Vodila je razlicne projekte (promocija trgovske sole, informativni dnevi, organizacija 
slavnostne prireditve ob 120-letnici izobrazevanja trgovskega kadra v Kranju). 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Tatjane Slavicic. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatki za 
ravnateljico Osnovne sole Riharda Jakopica na 32. seji dne 25. 3. 2009 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Tatjane Slavicic ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 

2 



PREDLOG 
25.3.2009 

Na podlagi 16. elena Zakona 0 izobrazevaniu odraslih (Uradni list RS, st. 110106), 
53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 
16/07 - UPB5 in 36/08) ter 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 
66/07- UPS) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .... seji dne .....sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za direktorja javnega zavoda Cene Stupar 
Center za permanentno izobrazevanje 

Mag. Bojanu HAJDlNJAKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja javnega 
zavoda Cene Stupar - Center za permanentno izobrazevanje. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
st. 16/07- UPB5 in 36/08) si mora svet jayne sole pred imenovanjem ravnatelja, ki je pedaqoski vodja 
in poslovodni organ, pred odlocitvijo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod svoj sedez. 
Zakon 0 izobrazevanju odraslih (Uradni list RS, st. 110106) v 16. clenu doloca, da je poslovodni organ 
in andraqoski vodja organizacije za izobrazevanje odraslih direktor. Svet javnega zavoda Cene Stupar 
- Center za permanentno izobrazevanje je na Mestno obcino Ljubljana naslovilo zaprosilo za mnenje 
o.priiavlienih kandidatih za delovno mesto direktorja/-ico tega javnega zavoda. 

Na razpis za direktorja/-ico javnega zavoda Cene Stupar - Center za permanentno izobrazevanje, ki 
je bil objavljen v casopisu Dnevnik dne 7.3. 2009 se je prijavilo sest kandidatov, ki izpolnjujejo 
zahtevane pogoje. 

Mag. Marlenka DREVENSEK, magistrica znanosti, po nazivu svetovalka, ima 24 let delovnih 
izkusenj, vsa v vzgoji in izobrazevanju in opravljeno licenco za poucevan]e umetnostne zgodovine. Na 
soli je poucevala in opravljala svetovalno delo, eno leto je vodila studilsko skupino za likovno vzgojo, 
bila recenzentka ucneqa nacrta za likovno vzqojoin ucbenika za Iikovno vzgojo za 8. in 9. razred, na 
razstavah in razpisih na republiski in mednarodni ravni so pod njenim mentorstvom ucenci dosegali 
dobre uspehe, objavljala je strokovne clanke v tujih in slovenskih revijah (Vzgoji in izobrazevanju, 
Likovni vzgoji in casopisu , Solski razgledi), predavala na mednarodnem simpoziju ter sodelovala na 
mednarodni izmenjavi med solarni v okviru EU. 

Nada PAJ, diplomirana psihologinja s koncano specializacijo klinicneqa psiholoskeqa svetovanja, 
nazivom svetovalka in opravljenim ravnateljskim izpitom, ima 28 let delovnih izkusen], 18 na podrocju 
vzgoje in izobrazevanja in 10 v socialnovarstveni dejavnosti. V Srednji soli tiska in papirja je opravljala 
svetovalno dele in organizirala izobrazevanja studija ob delu, ki ga je na tej soli izvajala Visja graficna 
sola iz Zagreba. Na podrocju socialnovarstvenega dela je opravljala delo na Centru za socialno dele 
Ljubljana Vic ter 6 let vodila projekt Druzinska svetovalnica za vseh pet Ijubljanskih centrov za socialno 
delo. V Drustvu za transakcijsko analizo Siovenije je 11 let izvajala in predvsem organizirala 
izobrazevanja stalnega strokovnega spopolnjevanja Ministrstva za solstvo in sport in Zavoda RS za 
solstvo za odrasle. Od 1998. leta je ravnateljica Osnovne sole Sentvid. Po intenzivnem dvoletnem 



izobrazevanju za izvajanje modela vodenja kakovosti, Kakovost za prihodnost, je opravila izpit za 
notranjo presojevalko. Pod njenim vodstvom je OS Sentvid v letu 2008 kot prva v Ljubljani pridobila 
certifikat kakovosti, Kakovost za prihodnost vzgoje in izobrazevanja, ki ga podeljuje SIQ. 

Mag. Bojan HAJDINJAK, univerzitetni diplomirani organizator in magister znanosti na podrocju 
poslovodenja in organizacije, z opravljenim ravnateljskim izpitom in nazivom mentor, ima 14 let 
delovnih izkusen], od tega 9 v vzgoji in izobrazevanju. Na Srednji ekonomski soli v Ljubljani je 
pouceval teoreticne predmete, na Centru za permanentno izobrazevanje Cene Stupar pa je na 
podrocju izobrazevanja odraslih predaval racunalnlsko ekonomske predmete. Izven vzgoje in 
izobrazevanja je delal na podrocju marketinga, in pouceval racunalniske programe. 

Irena MALOVRH, diplomirani inzenlr tekstilne tehnologije ima naziv mentor. Zaposlena je na Srednji 
ekonomski soli Ljubljana, kjer poucuje kemijo in poznavanje blaga. Pogodbeno je sodelovala tudi pri 
izobrazevanju odraslih na Eurosoli, Zarisu, Srednji trgovski soli in Srednji ekonomski soli v Ljubljani. 

Marjeta CERAR, univerzitetna diplomirana pedagoginja, z dodatno pridobljeno izobrazbo 
bibliotekarke, ima naziv svetovalka. V 29 letih delovne dobe, je 24 let delala v vzgoji in lzobrazevanju, 
3 leta v znanosti v okviru Univerze in 2 leti kot samostojna raziskovalka. Ima opravljen ravnateljski 
izpit. Kot svetovalna delavka je organizirala in izvajala izobrazevanje za starse in mentorstvo 
studentorn, Kot mlada raziskovalka je na Pedaqoskern institutu Univerze v Ljubljani raziskovala 
obremenjenost solarjev. Bila je clanica kurikularne komisije za dijaske domove, vodila je dijaskl in 
studentski dom, stanovsko drustvo in strokovna zdruzenja. Izvajala je seminarje za srednjesolske 
ucitelje, na Delavskih univerzah v Skofji Loki in Siovenskih Konjicah predavala odraslim ter pripravila 
program, iz katerih se je razvilo podrocje svetovalnih rnrez. Poleg pedaqoskeqa in bibliotekarskega 
dela v srednji soli se ukvarja tudi z raziskovanjem vodenja zavodov v globalni druzbi 

Mag. Lenka ZIGON, profesorica kemije in rnaqistrica znanosti ima naziv svetnica in opravljen 
ravnateljski izpit. Objavila je 31 strokovnih clankov, najvec v reviji Kemija v soli, se udelezila petih 
mednarodnih mladinskih raziskovalnih taborov v Sioveniji in tujini in sodelovala pri izvedbi stevilnih 
projektov s podrocja naravoslovja, ekologije, ravnanja z odpadki, zdravja in clovekovih pravic. Eno leto 
je vodila studjjsko skupino za kemijo, kot soavtorica sodelovala pri pripravi ucbenikov, delovnih 
zvezkov in prirocnikov s podrocja kemije. Redno se lzobrazuje na slovenskih in mednarodnih 
strokovnih seminarjih in srecanjih, 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevan]e dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
mag. Bojana Hajdinjaka. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatih za 
direktorjalico javnega zavoda Cene Stupar - Center za permanentno izobrazevan]e na 32. seji dne 
25. 3. 2008 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi mag. Bojana Hajdinjaka in ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
25.3.2009 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) in 18. elena Sklepa 0 ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjiznica Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 30/08, 103/08 in 105/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na '" seji 
dne ... sprejel 

S K L E P 
o soglasju k imenovanju direktorice javnega zavoda 

Mestna knjlznlca Ljubljana 

Mestni svet Mestne obcina Ljubljana daje soglasje k imenovanju mag. Jelke GAZVODA za 
direktorico javnega zavoda Mestna knjiznlca Ljubljana. 

Mandat imenovane traja pet let. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu z 18. elena Sklepa 0 ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjiznica Ljubljana (Uradni list 
RS, st. 30/08, 103/08 in 105/08; v nadaljevanju: javni zavod) direktorja imenuje svet z vecino 
vseh clanov sveta po predhodnem soglasju ustanovitelja. 

Svet javnega zavoda je dne 13. 2. 2009 v Delu, Dnevniku, Uradnem listu Republike Siovenije ter 
na spletnih straneh javnega zavoda in Mestne obeine Ljubljana objavil razpis za prosto delovno 
mesto direktorja/ico. Na razpis je prispela ena vloga, ki izpolnjuje pogoje. Svet zavoda je na seji 
dne 26. 2. 2009 sprejel sklep, da v skladu s sklepom 0 ustanovitvi zaprosi Mestno obcino 
Ljubljana za soglasje. 

Mag. Jelka Gazvoda, roj. 1951, je leta 1976 diplomirala na Filozofski fakulteti, smer slovenski in 
anqleski jezik s knjizevnostmi. Leta 1981 je opravila strokovni izpit za strokovno kvalifikacijo 
bibliotekar. Leta 1991 je pridobila kvalifikacijo bibliotekar specialist ter leta 1999 naziv magistrice 
splosneqa menedzmenta, smer javna uprava. Leta 2003 je opravila strokovni izpit iz upravneqa 
postopka, ki obsega dolocbe splosneqa upravnega postopka in leta 2005 opravila drZavni izpit iz 
jayne uprave. V letih 1986-1999 je bila glavna in odgovorna urednica strokovne in znanstvene 
revije »Knjiznlca«. Od leta 1981 je clanica zveze bibliotekarskih drustev Siovenije. S Sklepom 0 

ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjiinica Ljubljana (Uradni list RS st. 30/08) je bila dne 
25.3.2008 imenovana in od 9. 4. 2008 opravlja funkcijo v.d. direktorja javnega zavoda Mestna 
knjiznica Ljubljana. 

Zupan in Oddelek za kulturo dajeta predhodno soglasje ma g. Jelki Gazvoda k imenovanju 
direktorice javnega zavoda. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala in oblikovala predlog 
soglasja k imenovanju direktorice javnega zavoda mag. Jelke Gazvoda na 32. seji dne 
25. 3. 2009 ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
25.3.2009 

Na podlagi 38. elena Zakona 0 uresnicevaniu javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, st. 
77/07 -UPB in 56/08), 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, 51. 66/07 
uradno preclsceno besedilo), 166. elena Poslovnika Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 51. 
66/07 - uradno precisceno besedilo) ter Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Center urbane 
kulture Kino Siska (Uradni list RS, 51. 18/08 in 9/09) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
..... seji dne sprejel 

SKLEP 

o imenovanju vrsllca dolznostl direktorja 
javnega zavoda Center urbane kulture Kino Siska 

I. 
Za vrsitca dolznosti direktorja javnega zavoda Center urbane kulture Kino Siska 
5 e i men u j e: 

Simon KARDUM. 

II. 

Mandat vrsilca dolznosti direktorja traja do imenovanja direktorja, vendar najvee za tri mesece. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu z 12. clenom Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Siska (Uradni 
list RS, st. 18/08 in 9/09; javni zavod) imenuje direktorja javnega zavoda Mestni svet Mestne obcine 
Ljubljana. . 

Na podlagi poziva nacelnika Oddelka za kulturo dr. Urosa Grilea je Komisija za mandatna vprasanla, 
volitve in imenovanja pricela s postopkom javnega razpisa. Nacelnik je z dopisom podal komisiji 
informaeijo, da se je koncala izbira zaposlenih v javnem zavodu in se tako lahko oblikuje svet zavoda. 

Komisija je na 33. korespondencnl seji obravnavala besedilo javnega razpisa za direktorja / direktorieo 
javnega podjetja, ko je besedilo tudi potrdila. Javni razpis je bil objavljen na spletnih straneh Mestne 
obcine Ljubljana, obvestilo 0 objavi javnega razpisa pa v casopisu Delo dne 13. 3. 2008. 

Ker javni razpis se poteka, so clani Komisije za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja na 32. seji 
dne 25. 3. 2009 soglasno sklenili, da imenujejo v.d. direktorja do izbire direktorja, vendar najdlje za tri 
meseee, in sieer Simona Karduma. 

Simon KARDUM, rojen 1962, je po izobrazbi prof. slovenscine in filozofije. Imenovani je od 
3.10. 1988 do 31.9.1997 pri casopisu Delo opravljal dele kritika, esejista, urednika, dramaturga in 
umetniskeqa direktorja. Od 1. 10. 1997 do 18. 6. 2000 je bil svetovalec ministra za uprizoritvene 
umetnosti na Ministrstvu za kulturo. Od 19. 6. 2000 do 1. 10. 2004 je vodil Oddelek za umetnost in 
nadomestno vodenje Sektorja za kultumo-urnetniske programe na istem ministrstvu ter bil od 
1.10.2004 do 29.11.2005 v.d. generalnega direktorja direktorata za umetnost. Od 1. 3. 2008 je v.d. 
direktorja javnega zavoda Center urbane kulture Kino Siska. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 32. seji dne 25. 3. 2009 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju vrsilca dolznosf direktorja javnega zavoda Center urbane kulture Kino 
Siska, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
voJitve in imenovanja 


