
 PREDLOG 
                                                                                                                      25. 2. 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 šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo 

 
 
                                                                         I. 
 
V Svet Srednje šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo  s e   i m e n u j e : 
 
Aleksander ROZMAN ml. 
 
                                                                         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 šole za farmacijo, kozmetiko in zdravstvo za imenovanje 
predstavnika Mestne občine Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprašaja, volitve in 
imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. 
 
Ker je prispel en predlog,  je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet zavoda 
imenuje Aleksander Rozman ml. Imenovani se je rodil leta 1959 in je po izobrazbi komercialist, ki dela 
kot svetovalec. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 31. seji 25. 2. 2009 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet Srednje šole za farmacijo, 
kozmetiko in zdravstvo in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 
                                                                                          Komisija za mandatna vprašanja,  
                                                                                                      volitve in imenovanja 
 
 
 
 
 
 



 
25. 2. 2009 

 
Na podlagi 17. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera 
in balet Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03, 98/08 in 2/09) 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 predlogu za imenovanje predstavnika Mestne občine Ljubljana v  
Svet javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana 

 
 
Mestna občina Ljubljana   p r e d l a g a, da se v Svet javnega zavoda Slovensko narodno 
gledališče Opera in balet Ljubljana  i m e n u j e : 
 
dr. Uroš GRILC. 
  
 
Številka: 
Datum:                                                                                                              Ž U P A N  
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v :  
 
V skladu z 17. členom o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03, 98/08 in 2/09) svet tega zavoda sestavlja sedem članov, od 
katerih pet članov imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s področja dela 
zavoda, financ in pravnih zadev in sicer štiri na predlog ministra in enega na predlog pristojnega 
organa občine, kjer je sedež zavoda. Mandat članov traja štiri leta.  
 
Na podlagi poziva Ministrstva za kulturo za posredovanje predloga je Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. Evidentiran je bil en predlog. 
Člani komisije so soglasno podprli dr. Uroša Grilca.  
  
Dr. Uroš GRILC se je rodil leta1968 in študiral na Oddelku za filozofijo Filozofske fakultete v 
Ljubljani ter z diplomo zaključil leta 1993. Nato se je zaposlil kot sekretar Društva za teoretsko 
psihoanalizo, kjer opravlja naloge vodenja, koordiniranja in poslovanja društva, ki ima za svojo 
edino dejavnost založništvo, tj. izdajo revije in knjig s področja sodobne filozofije, hkrati pa vpisal 
magistrski študij, dve leti kasneje pa se je prepisal na enoviti doktorski študij. In bil od leta 1995 
zaposlen na Oddelku za filozofijo kot “mladi raziskovalec”, za čas trajanja enovitega doktorskega 
študija. Leta 1996 je odpotoval na študijsko izpopolnjevanje v Pariz, kjer denimo redno sodeloval 
z Jacquesom Derridajem. Nato je študentom 4. letnika Filozofske fakultete predaval predmet 
“Strukturalizem in psihoanaliza” in redno objavljal izvirne znanstvene članke v reviji Problemi ter 
bil član uredniškega odbora knjižne zbirke Krt, pri kateri tudi uredi nekaj knjižnih izdaj ter sodeluje 
pri prevajanju tekstov. Leta 1998 je opravi zagovor doktorske disertacije pri mentorju red. prof.  
dr. Slavoju Žižku in somentorjih red. prof. dr. Tinetu Hribarju ter izr. prof. dr. Mladenu Dolarju. Od 
zaključka študija naprej vseskozi objavlja izvirne znanstvene članke in je avtor prevodov štirih 
zahtevnih in za filozofijo zelo pomembnih Derridajevih knjig. Poleg tega je avtor prevodov 
številnih klasičnih filozofskih tekstov, od Heideggra in Husserla do Levinasa. Prevaja tekste iz 
francoščine, nemščine in angleščine. V letih 1999 in .2000 je bil zaposlen na Institutum Studiorum 
Humanitatis-Fakulteta za podiplomski humanistični študij kot vodja izdajanja publikacij ISH. V tem 
času je zasnoval tako revijo Topos kot knjižno zbirko Documenta, hkrati pa kot predavatelj 
sodeloval pri izvajanju programa „Lingvistika“. 
Izkušnje s področja kulture: Leta 2000 se je Uroš Grilc zaposlil na Ministrstvu za kulturo RS, 
najprej v Sektorju za kulturno politiko in sistem, kjer so bile njegovo primarno delovno področje 



raziskave s področja kulturne politike, kar mu je omogočilo dober vpogled v sistemski ustroj 
slovenske kulture in v njene posamezne problemske sklope. Konec leta 2001 pa je prevzel delo 
svetovalca vlade za področje založništva. Poleg nalog vodenja področja založništva je Uroš Grilc 
v obdobju med letoma 2002 in 2004 na Ministrstvu za kulturo opravljal tudi nekatere projektne 
zadolžitve, ki se nanašajo na oblikovanje zakonodaje in pripravo kulturnopolitičnih strateških 
aktov, se pravi naloge, ki so vezane na razvoj področja kulture. Tako je bil vodja delovne skupine, 
ki je v letu 2002 izvedla podrobno analizo stanja na področjih kulture, ki je bila podlaga za 
oblikovanje Nacionalnega programa za kulturo. Bil pa je tudi vodja in koordinator priprave 
besedila Nacionalnega programa za kulturo 2004-2007, zadolžen za pripravo osnutka programa, 
izvedbo javnih predstavitev, strokovnih razprav o osnutku, zadolžen je bil za sodelovanje pri 
obravnavah osnutka na Svetu za kulturo pri Vladi RS, v Državnem svetu in v Državnem zboru. V 
obdobju 2003 in 2004 je bil nadalje vodja delovne skupine za pripravo Pravilnika o izvajanju 
knjižničnega nadomestila, s sprejetjem katerega je Slovenija aprila 2004 uredila pravico do 
javnega posojanja in se uskladila z evropsko direktivo. Uroš Grilc je bil tudi član več medresorskih 
delovnih teles, med drugim je član Strateškega sveta za ciljno raziskovalne programe pri resorju, 
pristojnem za znanost, je član medresorske Komisije za pripravo smernic za razvoj pismenosti pri 
resorju, pristojnem za šolstvo, prav tako pa je član nadzornega odbora Kulturniške zbornice 
Slovenije. Od leta 2004 je bil zaposlen kot vodja Sektorja za knjigo in knjižničarstvo. Poleg 
izvajanja nalog vodje Sektorja je v tem času opravljal še nekatere projektne naloge, ki se 
nanašajo na razvojne strategije na področju kulture ter na sprejemanje zakonodaje na področju 
kulture. Pridobil je tudi nekatera druga znanja (menedžeriranje kadrovskih virov, izobraževanje na 
področju računalniških programov, timsko delo ipd.). Večkrat je predaval na različnih strokovnih 
srečanjih. Bil je vodja skupine, ki je pripravila Zakon o javni agenciji za knjigo RS, in član skupine, 
ki je pripravila Zakon o obveznem pošiljanju tiskov, bil pa je tudi vodja skupin, ki so pripravljale 
nekatere druge podzakonske akte s področja kulture (Pravilnik o javnih razpisih in javnih pozivih, 
Pravilnik o strokovnih komisijah, Pravilnik o podelitvi statusa društva v javnem interesu ipd.). Od 
1.11.2007 je Uroš Grilc zaposlen na Mestni občini Ljubljana kot načelnik Oddelka za kulturo, ki je 
bil predlagatelj Strategije razvoja kulture v Mestni občini Ljubljana 2008-2011, ki jo je Mestni svet 
sprejel junija lani. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 31. seji dne 25. 2. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o predlogu za imenovanje člana v Svet javnega zavoda Slovensko narodno 
gledališče Opera in balet Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 
 

          Komisija za mandatna vprašanja, 
                  volitve in imenovanja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                            PREDLOG 
                                                                                                                 25. 2. 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 treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana 
v Svet Glasbene šole Ljubljana Vič Rudnik 

 
 

I. 
V Svet Glasbene šole Ljubljana  Vič – Rudnik   s e   i m e n u j e j o : 
 

- Dušan HVALA 
- Matija LORENZ 
- Eldijana VELIČ KLJUČANIN 

 
 

II. 
Mandat imenovanih 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 svet javnega zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja in 
da jim mandat traja štiri leta.  
 
Na podlagi poziva Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. Izmed treh predlogov je komisija sklenila predlagati 
mestnemu svetu, da se v Svet Glasbene šole Ljubljana Vič – Rudnik imenujejo: 

- Dušan Hvala, roj. 1931,  univ. dipl. inž. arhitektrue, upokojenec 

- Matija Lorenz,  roj. 1938, glasbenik 

- Eldijana Velič Ključanin, roj. 1983, ekonomski komercialnin tehnik, ki dela kot samostojna 
podjetnica 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 31. seji 25. 2. 2009 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet javnega vzgojno – 
izobraževalnega zavoda Glasbene šole Ljubljana Vič - Rudnik in ga tako oblikovanega predlaga 
mestnemu svetu v sprejem.        
 
 
                                                                                         Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                    volitve in imenovanja                                
 
 
 



   PREDLOG 
                                                                                                                              25. 2. 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 – UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel 
 
 
 
 

M N E N J E 
 

h kandidaturi za ravnateljico Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad - Ljubljana 
 
 
 
Frančiški AL-MANSOUR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje poklicne 
in strokovne šole Bežigrad - Ljubljana. 
 
 
Številka:  
Datum: 
                                                                                         Ž U P A N  
 
O b r a z l o ž i t e v: 

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

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad - 
Ljubljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije  dne 23. 1. 2009, se je prijavila 
ena kandidatka, ki izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno mestno 
ravnatelja/ravnateljice omenjenega zavoda. 
 
Frančiška AL-MANSOUR, uni. dipl. inž. strojništva, z opravljeno pedagoško-andragoško 
izobrazbo, strokovnim izpitom, 25 leti pedagoških delovnih izkušenj, je svetnica po nazivu in že 
drugi mandat direktorica/ravnateljica Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad-Ljubljana. Bila 
je učiteljica strokovno teoretičnih predmetov, 4 leta pomočnica ravnatelja, zadnjih 8 let pa 
ravnateljica šole. V svoji pedagoški praksi je sodelovala z vsemi institucijami s področja šolstva, z 
zbornicami, šolami vseh stopenj v Sloveniji, v okviru projektov pa tudi s šolami Evropske unije. Je 
avtorica internega učbenika in sodelavka pri pripravi poklicnih standardov ter izobraževalnih 
programov (v okviru CPI), prav tako v delovni skupini projekta pri MŠŠ ter pri uvajanju novih 
programov in ravnateljev začetnikov. Predstavljala je primere dobre prakse ter vodila Skupnosti 
tekstilni in oblikovnih šol, Skupnosti izobraževanja odraslih, od leta aprila 2008 pa predseduje 
Zvezi srednjih šol in dijaških domov. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpirata kandidaturo Frančiške              
Al-Mansour. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o 
kandidatih za ravnateljico Srednje poklicne in strokovne šole Bežigrad - Ljubljana. na 31. seji dne                       
25. 2. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Frančiške Al - Mansour ter ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
 



   PREDLOG 
                                                                                                                              25. 2. 2009  

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

M N E N J E 
 

h kandidaturi za ravnateljico Srednje šole  za gostinstvo in turizem v Ljubljani 
 
 
 
Marjeti SMOLE se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje šole  za gostinstvo 
in turizem v Ljubljani. 
 
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– UPB in 36/08) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma 
ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na 
območju katere ima zavod svoj sedež. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Srednje šole  za gostinstvo in turizem v Ljubljani, ki 
je bil objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije in v Šolskih razgledih dne 23. 1. 2009, sta se 
prijavili dve kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno mestno 
ravnatelja/ravnateljice omenjenega zavoda. 
 
Marjeta SMOLE, profesorica geografije in sociologije, s 23-timi leti pedagoške prakse, 
opravljenim izpitom za ravnatelje, svetovalka po nazivu, je dosedanja ravnateljica SŠGT. Šolo 
vodi od leta 2004, kot učiteljica geografije, turizma in praktičnega pouka pa je na tej šoli 
zaposlena od  1989. Bila je zaupnica SVIZA in  predsednica sveta SŠGT. Eno leto je učila tudi na 
OŠ Šmartno (tedaj Staneta Kosca), po eno leto pa je delala tudi v Komercialni službi Mladinske 
knjige in na Programskem oddelku Kompasa. V času študija na Filozofski fakulteti je prejela 
študentsko Prešernovo nagrado. 

 
Tanja TOMŠIČ, profesorica slovenščine in predmetna učiteljica fizike, tehnične vzgoje in 
družbeno moralne vzgoje s specializacijo za delo s slušno in govorno prizadetimi, ima 24 let 
pedagoške prakse, opravljen ravnateljski izpit in 4 leta vodilnih delovnih izkušenj na delovnem 
mestu ravnateljice osnovne šole v Mariboru. Po nazivu je svetovalka. Na vodilnem delovnem 
mestu se je seznanila s številnimi področji, kot so finance in računovodstvo, sodelovala je pri 
pisanju odzivnih poročil za revizorje in pri vodenju sanacijskih postopkov, samostojno je pripravila 
prenovo poslovnih procesov in modeliranje informatizacije poslovne logike. Vodila je projektne 
skupine in sodelovala v timih pri izvedbi mednarodnih projektov, v katerih je šola sodelovala. 
Svoje delovne izkušnje in znanja je kot mentorica posredovala mnogim študentom na pedagoški 
praksi in učencem v pripravah na različna tekmovanja v znanjih in pri raziskovalnih nalogah. 
Vodila je študijske skupine učiteljev slovenskega jezika in se aktivno udeleževala slavističnih 
kongresov. Vodila in moderirala je številne prireditve in predstavitve. Kot zunanja ocenjevalka je 
sodelovala pri nacionalnih preizkusih znanj ter pri tekmovanjih za Cankarjeva priznanja. Šest let 



je predavala tudi odraslim ter bila članica komisije in izpraševalka na poklicni maturi ter članica 
komisije za pridobitev habilitacije predavateljev na višješolskem programu. V Sabljaški zvezi 
Slovenije opravlja funkcijo podpredsednice. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpirata kandidaturo Marjete Smole. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o 
kandidatih za ravnateljico Srednje šole  za gostinstvo in turizem v Ljubljani na 31. seji dne                       
25. 2. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Marjete Smole ter ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
 
 
 



                                           PREDLOG 
                                                                                                                      25. 2. 2009 
 
Na podlagi 16. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06), 53. člena 
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – 
UPB5 in 36/08)  ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- 
UPB) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….seji dne …..sprejel 
 
 
 

M  N  E  N  J  E 
 

h kandidaturi za direktorico javnega zavoda Cene Štupar – 
Center za permanentno izobraževanje 

 
 

Aleksandri BELŠAK, Karmen SLANA, mag. Mariji PEPELNAK ARNERIČ in Tanji 
TOMŠIČ se da negativno mnenje h kandidaturi za direktorico javnega zavoda Cene Štupar – 
Center za permanentno izobraževanje. 

 
 
 
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)  si mora svet javne šole pred imenovanjem ravnatelja, ki je pedagoški vodja in 
poslovodni organ, pred odločitvijo o izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod svoj sedež. 
Zakon o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06) v 16. členu določa, da je poslovodni organ 
in andragoški vodja organizacije za izobraževanje odraslih direktor. Svet javnega zavoda Cene Štupar 
– Center za permanentno izobraževanje je na Mestno občino Ljubljana naslovilo zaprosilo za mnenje 
o prijavljenih kandidatih za delovno mesto direktorja/-ico tega javnega zavoda.  
 
Na razpis za direktorja/-ico javnega zavoda Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje, ki 
je bil objavljen v časopisu Dnevnik dne 17.1. 2009 se je prijavilo pet kandidatov, ki izpolnjujejo  
zahtevane pogoje. Kandidat Alojz Pluško je dne 19.2.2009 odstopil od kandidature. 
 
Tanja TOMŠIČ, profesorica slovenščine in predmetna učiteljica fizike, tehnične vzgoje in družbeno 
moralne vzgoje s specializacijo za delo s slušno in govorno prizadetimi, ima 24 let pedagoške prakse, 
opravljen ravnateljski izpit in 4 leta vodilnih delovnih izkušenj na delovnem mestu ravnateljice osnovne 
šole v Mariboru. Po nazivu je svetovalka. Na vodilnem delovnem mestu se je seznanila s številnimi 
področji, kot so finance in računovodstvo, sodelovala je pri pisanju odzivnih poročil za revizorje in pri 
vodenju sanacijskih postopkov, samostojno je pripravila prenovo poslovnih procesov in modeliranje 
informatizacije poslovne logike. Vodila je projektne skupine in sodelovala v timih pri izvedbi 
mednarodnih projektov, v katerih je šola sodelovala. Svoje delovne izkušnje in znanja je kot mentorica 
posredovala mnogim študentom na pedagoški praksi in učencem v pripravah na različna tekmovanja v 
znanjih in pri raziskovalnih nalogah. Vodila je študijske skupine učiteljev slovenskega jezika in se 
aktivno udeleževala slavističnih kongresov. Vodila in moderirala je številne prireditve in predstavitve. 
Kot zunanja ocenjevalka je sodelovala pri nacionalnih preizkusih znanj ter pri tekmovanjih za 
Cankarjeva priznanja. Šest let je predavala tudi odraslim ter bila članica komisije in izpraševalka na 
poklicni maturi ter članica komisije za pridobitev habilitacije predavateljev na višješolskem programu. V 
Sabljaški zvezi Slovenije opravlja funkcijo podpredsednice. 
 



Aleksandra BELŠAK, profesorica slovenščine, magistrica znanosti, ima 10 let pedagoške prakse z 
mladino in odraslimi. Je avtorica strokovnih člankov s področja književnosti ter slovenskega knjižnega 
jezika in pravopisa. Aktivno se je udeležila dveh mednarodnih  simpozijev ter objavila za ta namen 
pripravljene strokovne prispevke, organizirala je in vodila kulturne dogodke /Bralni klubi/, vodila aktiv 
slovenistov ter organizirala izdaje šolskih publikacij. Na Srednji trgovski šoli, kjer je poučevala mladino 
in odrasle, je redno sodelovala v izpitnih komisijah kot predsednica, izpraševalka in članica komisije. 
Za interno založbo STŠ je napisala  priročnik za slovenščino za 3. letnik izobraževalnega programa 
ekonomsko-komercialni in aranžerski tehnik. Poučevala je tudi v programih pri Gospodarski zbornici 
ter lektorirala strokovna in znanstvena besedila. 
 
mag. Marija PEPELNAK ARNERIČ je sprva diplomirala na Pedagoški akademiji v Mariboru iz 
glasbene pedagogike, kasneje je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv 
profesorica defektologije in MVO (motnje vedenja in osebnosti). Magistrirala je na oddelku za socialno 
pedagogiko z nalogo Glasbena ustvarjalnost pri delu z otroki in mladostniki v vzgojnih zavodih. Po 
zaposlitvi v Mariborski operi, je 10 let poučevala glasbeno vzgojo na osnovni šoli in pri Mladinskem 
domu Jarše. Kasneje je bila 8 let ravnateljica osnovne šole Komenda – Moste, dve leti je vodila 
vzgojni zavod Planina, trenutno pa poučuje na OŠ v Domžalah. Kot honorarna sodelavka že 10 let 
poučuje na CPI Cene Štupar. Sodelovala je tudi z Zavodom za šolstvo kot predavateljica na 
seminarjih. Leta 2005 je pridobila  naziv svetnica, leta 2006 pa je opravila Šolo za ravnatelje.  
 
Karmen SLANA, profesorica biologije in kemije, je na pedagoškem področju redno zaposlena od leta 
1995 in sicer v osnovnih šolah. Vzporedno pa je poučevala tudi na Centru za permanentno 
izobraževanje predmeta biologija in kemija tako na osnovni šoli za odrasle, nižji poklicni in srednji šoli. 
Na svojem področju je delala z nadarjenimi učenci, bila mentorica pri raziskovalnih nalogah, 
pripravljala je in vodila naravoslovne tabore, študijske skupine za kemijo, projekte, sodelovala z 
Zavodom za šolstvo in vodila delavnice za učitelje. Inovativne načine poučevanja je predstavila na 
dveh mednarodnih konferencah. Pomembno je njeno sodelovanje z Andragoškim centrom pri pripravi 
novega izobraževalnega programa s področja naravoslovja za odrasle na osnovno šolskem, nižjem in 
srednjim poklicnim izobraževanjem. Leta 2005 je pridobila naziv svetovalka. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatih za 
direktorja/ico javnega zavoda Cene Štupar – Center za permanentno izobraževanje na 31. seji dne 
25. 2. 2008 ter oblikovala predlog negativnega mnenja h kandidaturi vsem kandidatkam in ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 
 
 
                                                                                              Komisija za mandatna vprašanja 
                                                                                                        volitve in imenovanja 
 



PREDLOG                       
25. 2. 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 Mirana Jarca 
 
 
Mag. Janji KLANDER in Danici VEČERIĆ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 
Osnovne šole Mirna Jarca. 
 
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 Mirana Jarca, ki je bil objavljen v časopisu 
Delo dne 6. 12. 2008, se je prijavilo štirinajst kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje za razpisano 
delovno mestno ravnatelja/ice osnovne šole. 
 
Tanja TOMŠIČ, profesorica slovenščine in predmetna učiteljica fizike, tehnične vzgoje in družbeno 
moralne vzgoje s specializacijo za delo s slušno in govorno prizadetimi, ima 24 let pedagoške prakse, 
opravljen ravnateljski izpit in 4 leta vodilnih delovnih izkušenj na delovnem mestu ravnateljice osnovne 
šole v Mariboru. Po nazivu je svetovalka. Na vodilnem delovnem mestu se je seznanila s številnimi 
področji, kot so finance in računovodstvo, sodelovala je pri pisanju odzivnih poročil za revizorje in pri 
vodenju sanacijskih postopkov, samostojno je pripravila prenovo poslovnih procesov in modeliranje 
informatizacije poslovne logike. Vodila je projektne skupine in sodelovala v timih pri izvedbi 
mednarodnih projektov, v katerih je šola sodelovala. Svoje delovne izkušnje in znanja je kot mentorica 
posredovala mnogim študentom na pedagoški praksi in učencem v pripravah na različna tekmovanja v 
znanjih in pri raziskovalnih nalogah. Vodila je študijske skupine učiteljev slovenskega jezika in se 
aktivno udeleževala slavističnih kongresov. Vodila in moderirala je številne prireditve in predstavitve. 
Kot zunanja ocenjevalka je sodelovala pri nacionalnih preizkusih znanj ter pri tekmovanjih za 
Cankarjeva priznanja. Šest let je predavala tudi odraslim ter bila članica komisije in izpraševalka na 
poklicni maturi ter članica komisije za pridobitev habilitacije predavateljev na višješolskem programu. V 
Sabljaški zvezi Slovenije opravlja funkcijo podpredsednice. 
 
Mag. Janja KLANDER je profesorica razrednega pouka, ki je sprva diplomirala na Pedagoški 
akademiji, kasneje je ta isti program končala tudi na univerzitetnem nivoju. Leta 2007 je z delom 
»Učitelj in ravnatelj kot sooblikovalca učiteljevega profesionalnega razvoja«, pridobila naziv magistrica 
znanosti. Poklicno pot je začela na osnovni šoli Mirana Jarca kot učiteljica v podaljšanem bivanju. Za 
seboj ima že 20 let delovnih izkušenj. Po nazivu je svetovalka. Večino delovnih izkušenj je pridobila 
kot razredničarka prvega in drugega razreda osnovne šole, od leta 2000 pa je pomočnica ravnatelja 
na OŠ Prule. Na tem delovnem mestu je pridobila širok vpogled na vsa področja delovanja šole in 
razvila pedagoške, vodstvene in organizacijske sposobnosti. Sodelovala je v treh razvojno-
raziskovalnih projektih Pedagoške in Filozofske fakultete. Gospa Janja Klander je objavila več 
strokovnih člankov v revijah: Didakta, Pedagoška obzorja in v strokovni reviji Pedagoške fakultete, 
aktivno pa je sodelovala  na mednarodnem znanstvenem simpoziju. 
 
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 
glasbenega 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. 
 
Boštjan ŽELEZNIK je 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.  
 
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.  
 
Danica VEČERIĆ, univerzitetna diplomirana pedagoginja in predmetna učiteljica zgodovine in 
geografije, z nazivom svetnica, je sprva poučevala na OŠ Zadobrova, od leta 1987 dalje pa poučuje 
geografijo in zgodovino na osnovni šoli Savsko naselje. Pridobila je tudi certifikat za poučevanje 
predmeta informatika in računalništvo na osnovni šoli. Izpopolnjevanje je opravila na Fakulteti za 
naravoslovje in tehnologijo, oddelku za matematiko in mehaniko. Ima sedemindvajset let delovnih 
izkušenj. Je vodja družboslovno-naravoslovnega aktiva in raziskovalnih taborov, mentorica vesele šole 
ter že četrti mandat sindikalna zaupnica. V sodelovanju s Filozofsko fakulteto ter Pedagoškim 
inštitutom izvaja hospitacijske nastope, sodeluje pri izobraževanju študentov za preverjanje in 
ocenjevanje znanja, pri pripravi testov ter terenskih vaj, vodi mentorsko mrežo za geografijo pri 
Zavodu RS za šolstvo in sodeluje pri evalvaciji uvajanja devetletke. Sodeluje tudi z Andragoškim 
centrom in Dopisno delavsko univerzo Univerzum, je soavtorica učbenikov in delovnih zvezkov ter 
avtorica knjige Slovenija, ki je namenjena učencem držav Evropske unije. Društvo učiteljev geografije 
ji je podelili Priznanje za nadpovprečno pedagoško in strokovno delo na področju geografije. 
 
Mag. Barbi VIDMAR je najprej končala Pedagoško akademijo in postala predmetna učiteljica kemije 
in fizike. Kasneje je ob delu vpisala univerzitetni študij in pridobila strokovni naziv profesorica 
matematike in fizike. Na podiplomskem študiju na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju pa je 
postala še magistrica znanosti s področja managementa kakovosti storitev. Po strokovnem nazivu je 
svetovalka. Ima 23 let delovnih izkušenj v šolstvu. Zaposlena je bila na Srednji šoli Zagorje kot 
profesorica matematike, kjer je bila tudi podpredsednica sveta šole, vodja aktiva matematikov, 
mentorica Rdečega križa in sindikalna zaupnica. Polovični delovni čas je bila zaposlena tudi na OŠ 
Ivana Skvarča v Zagorju, kjer je poučevala fiziko. 
 
Nataša DURJAVA, profesorica socialne pedagogike, po nazivu svetnica in od julija lanskega leta tudi 
izvedenka za pedagoško področje, ima 18 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 etike in učiteljica  individualne pomoči. Je 
koordinatorka in izvajalka individualiziranih programov pomoči, projektov mednarodnega sodelovanja, 
uvajanja kurikuluma, portfolia in supervizije učiteljev. 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 
področja 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 4 
državnih in enem mednarodnem kongresu in enem državnem aktivu svetovalnih delavk, pripravila in 
izvedla je 2 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. 
 
Peter KOŠČAK, univerzitetni diplomirani organizator, ima 7 let pedagoških delovnih izkušenj. 
Poučeval je strokovno teoretične predmete. Pet let je bil direktor javnega zdravstvenega zavoda. Ima 
opravljen strokovni izpit za delavce na področju vzgoje in izobraževanja in je mentor po nazivu. 
Ravnateljskega izpita nima. Strokovno znanje je dopolnjeval na izobraževalnih seminarjih. 
 
Peter ZIDAR, profesor fizike, ima 29 let pedagoških delovnih izkušenj. Po nazivu je svetovalec.  Je 
avtor več deset strokovnih člankov ter soavtor strokovnega priročnika in prevoda. Kot študent je prejel 
študentsko Prešernovo nagrado za raziskovalno delo, izdelano v soavtorstvu treh raziskovalcev. 
Udeležil se je številnih oblik strokovnega izobraževanja in usposabljanja in bil mentor mladim 
raziskovalcem in udeležencev različnih natečajev in tekmovanj. 
 
Jernej KLEMEN, profesor zgodovine in geografije, magister znanosti s področja geografije, poučuje 
na Srednji zdravstveni šoli v Ljubljani. Pet let ima naziv mentor. Ima 14 let pedagoške prakse. Bil je 
vodja interesnih dejavnosti in član komisije za spremljanje in posodabljanje učnih načrtov za predmet 
geografija. Sodeloval je s Centrom za poklicno izobraževanju pri pripravi nacionalnega standarda 
ključne kvalifikacije za Družboslovje. Bil je imenovan za člana Komisije za spremljanje in 
posodabljanje učnih načrtov za predmet geografija pri Zavodu za šolstvo. Prejel je pohvalo Zveze 
geografskih društev Slovenije in pohvalo Društva učiteljev geografije Slovenije. 
 
Veronika HUDOBREZNIK, profesorica športne vzgoje, mentorica po nazivu, ima 14 let pedagoške 
prakse in opravljen ravnateljski izpit. Poučevala je na razredni in predmetni stopnji, delala v jutranjem 
varstvu in v oddelkih podaljšanega bivanja. Ustanovila  in nekaj let je vodila učiteljsko vokalno skupino 
ter organizirala in vodila številne prireditve za starše in krajane. Sodelovala je v različnih internih in 
mednarodnih projektih.  
 
Miha VERBEC, diplomirani inženir fizike, svetnik po nazivu, ima 28 let pedagoških delovnih izkušenj, 
16 let je že na vodstvenih in vodilnih delovnih mestih, 2 leti pa je delal kot samostojni podjetnik /tudi v 
tem obdobju je nudi učno pomoč dijakom srednjih in osnovnih šol ter študentom univerz na področju 
fizike in redkeje, matematike. Vodil je srednjo poklicno šolo in javni zavod, ki je vključeval gimnazijo, 
poklicno šolo in dijaški dom. Pozna delo in poslovanje zavoda, odgovarjal je za zakonitost dela in 
zastopal zavod, vodil pa tudi strokovno in pedagoško delo. 
 
Silvo KOŽELJ, profesor športne vzgoje, magister psihologije, svetovalec po nazivu, ima 8 let 
pedagoške prakse. Kot svetovalec deluje na področjih urednikovanja publikacij, na področju 
psihologije fair playa, organizacije in izvedbe usposabljanja strokovnih kadrov v športu in na področju 
svetovanja in poučevanja v sklopu vseživljenskega učenja. Pri Ministrstvu za šolstvo in šport je član 
Komisije za prenovo interesnih programov športa otrok in mladine, predsednik Komisije za prenovo 
programov šolskih športnih tekmovanj, pri Karate zvezi Slovenije je član Komisije za usposabljanje 
strokovnih kadrov, v Republiškem izobraževalnem centru  član predmetne kurikulanre komisije za 
pripravo nacionalnega preverjanja znanja, pri Društvu psihologov Slovenije je član Komisije za 
mednarodno sodelovanje ter Komisije za raziskavo in razvoj. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Danici 
Večerić in mag. Janji Klander. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnateljico Osnovne šole Mirana Jarca na 31. seji dne 25. 2. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi mag. Janji Klander in Danici Večerić ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
 

 



PREDLOG                       
25. 2. 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 Oskarja Kovačiča 
 
 
Alenki KLADNIK in Olgi KOLAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne 
šole Oskarja Kovačiča. 
 
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 Oskarja Kovačiča, ki je bil objavljen v 
časopisu Delo dne 6. 12. 2008, se je prijavilo šest kandidatov. Komisija šole je posredovala vloge štirih 
kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa.  
 
Nuša ILAR, profesorica geografije in sociologije, svetovalka po nazivu, z dvajsetimi leti delovnih 
izkušenj, z opravljenim ravnateljskim izpitom, je na osnovni šoli Oskarja Kovačiča zaposlena 18 let. 
Prvi dve leti službovanja je delala na OŠ Riharda Jakopiča. Več let je bila vodja aktiva geografije, 
zgodovine, spoznavanja družbe ter državljanske vzgoje in etike. Zadolžena je tudi za organizacijo in 
izvedbo različnih aktivnosti in projektov, v katerih šola sodeluje. Bila je tudi vodja študijske skupine ter 
mentorica študentom. Pri Zavodu za šolstvo se je usposobila  za multiplikatorja okoljske vzgoje. 
 
Alenka KLADNIK, profesorica pedagogike in razredna učiteljica, z devetnajstimi leti pedagoške 
prakse, svetovalka po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitom, je vso svojo delovno dobo pridobila 
prav na OŠ Oskarja Kovačiča. Začela je kot razredna učiteljica in  vodja oddelka podaljšanega 
bivanja, 10 let je delala kot svetovalna delavka, zadnjih pet let pa je pomočnica ravnateljice. Tako je 
pridobila odličen vpogled v tri različne oblike delovanja znotraj osnovne šole. Sodelovala je z Zavodom 
za šolstvo pri opisnem ocenjevanju, pri različnih domačih in mednarodnih projektih, projektnih nalogah 
in delavnicah kot vodja in koordinatorka, o svojih izkušnjah in opažanjih je pisala za revijo Didakta, 
Otrok in družina, Šolski razgledi, Vzgoja in izobraževanje. Bila je mentorica nagrajeni raziskovalni 
nalogi in študentom šolske pedagogike na strokovni praksi. Za opravljane svojega dela si je pridobila 
tudi dodatna znanja z različnih področji (tuj jezik, računalništvo, upravni postopek). 
 
Olga KOLAR, specialistka managementa v izobraževanju, profesorica razrednega pouka s 
triindvajsetimi leti delovnih izkušenj, svetovalka po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitom, poleg 
poučevanja vodi tudi podružnico Rudnik. V svetu šole je tri leta opravljala  funkcijo predsednice sveta, 
pet let pa je v svetu sodelovala kot članica. Odlikovala se je pri pripravi šolskih prireditev, sodelovala z 
zunanjimi institucijami, sodelovala pri pripravi in urejanju šolske publikacije in bila mentorica pripravnici 
in študentkam. Zlasti pomembne so njene vodstvene izkušnje pri vodenju podružnice in sveta šole. 
Udeležila se je vrste seminarjev in simpozijev ter aktivno sodelovala pri znanstveno raziskovalnih 
projektih. Kot soavtorica je objavljala strokovne prispevke v zbornikih in publikacijah Fakultete za 
management. Nekaj strokovnih prispevkov je objavila v Šolskih razgledih.  
 



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 socialnem in posvetovalnem delu z družino ter vodenjem delavnic z nenasilnimi 
vsebinami in preventivo proti nasilju. Udeležil se je vrste konferenc, posvetov in seminarjev. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Alenke 
Kladnik in Olgi Kolar. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki za 
ravnateljico Osnovne šole Oskarja Kovačiča na 31. seji dne 25. 2. 2009 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Alenke Kladnik in Olge Kolar ter ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
 

 



PREDLOG                       
25. 2. 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 

 
M N E N J E 

 
h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Otona Župančiča 

 
 
Ireni UPELJ in Karmen POGAČAR ZADRAVEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnateljico Vrtca Otona Župančiča. 
 
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 Otona Župančiča, ki je bil objavljen v Šolskih 
razgledih dne 6. 12. 2008 se je prijavilo sedem kandidatk, ki izpolnjujejo formalne pogoje za razpisano 
delovno mestno ravnateljico vrtca. 
 
Irena UPELJ je zaključila študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni naslov 
diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Imenovana ima 19 letne delovne izkušnje; 1 leto na 
delovnem mestu pomočnice vzgojiteljice v Vrtcu Škofja Loka in 18 letne delovne izkušnje na delovnem 
mestu vzgojiteljice predšolskih otrok v Vrtcu Otona Župančiča, od tega 8 let vzgojiteljica z 
organizacijskimi nalogami v enoti vrtca in 3 leta na delovnem mestu  pomočnica ravnateljice. Ima 
opravljen strokovni in ravnateljski izpit. Kandidatka v programu vodenja zavoda poudarja sledeče 
ključne točke: dolgoročna usmeritev, vodenje, skrb za delo z otroki, starši, zaposlenimi, lokalnim 
okoljem in ustanoviteljem, otroci in vzgojno delo, starši, delavci vrtca, otroci s posebnimi potrebami in 
svetovalna služba, organizacija prehrane in zdravstveno –higienski režim.  
 
Simona ROGIČ OŽEK, leta 2004 je zaključila magistrski študij na Filozofski fakulteti v Ljubljani in si 
pridobila strokovni naziv magistrica znanosti. Predhodno je v letu 1997 končala študij na Pedagoški 
fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni naziv profesorica socialne pedagogike. Strokovni izpit  za 
strokovne delavce na področju vzgoje in izobraževanja je opravila leta 2001. Imenovana je od leta 
1998 je zaposlena v Centru za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Kamnik, kot vzgojiteljica 
gibalno oviranih otrok in mladostnikov. Vlogo ravnatelja vidi kot vodjo, ki svoje odločitve sprejema v 
skladu s ciljem dela. Kandidatka se bo zavzemala za kakovosten vrtec, kjer bodo otroci in starši 
deležni strokovne obravnave, za sprejem odločitev podpira posvetovalni način in funkcionalno 
vodenje. Skratka zavzema se za tip vodenja, kjer ravnatelj daje jasna navodila, kaj želi in je hkrati 
odprt za predlog in mnenja drugih, zna argumentirano predstaviti svoja stališča in to pričakuje in 
zahteva tudi od drugih. Delavcem daje možnost, da sodeluje pri odločitvah in jih razume kot 
enakovredne partnerje v timskem delu, vendar z jasnimi vlogami in nalogami.  
 
Darja ZOREC je leta 2006 zaključila 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 je od leta 1985 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). Njena vizija 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. 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. 
 
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 ima 13 letne delovne izkušnje v vzgojno -  
izobraževalnem delu, 5 let v šolstvu in 8 let v predšolski vzgoji. Kandidatka 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.  
 
Helena HUDOBREZNIK je končala študija na Fakulteti za šport in si pridobila strokovni naslov 
profesorica športne vzgoje. Zaposlena na OŠ Jožeta Moškriča Ljubljana, kot profesorica športne 
vzgoje. Ima opravljen strokovni in ravnateljski izpit. Kot ravnateljica bo poskušala zagotavljati: ugodno 
klimo in kulturo, kreativne urnik, sodobno opremo in strokovno literaturo, izobraževanje in ustvarjanje 
ter spodbujanje lastne kreativnosti, profesionalen razvoj, stimuliranje za več opravljenega dela, 
sodelovanje v mednarodnih projektih, skupna srečanja. Kot ravnateljica si bo prizadevala biti oseba, ki 
zna poslušati in slišati povedano, biti odgovorna, dobro gospodariti, poznati vse zaposlene v vrtcu in 
otroke, ki obiskujejo vrtec, dober organizator in vodja, komunikativna, enaka do vseh, ki se zna 
odločati in povezovati zaposlene v enoten, prijeten in pozitivnem kolektiv. 
 
Karmen POGAČAR ZADRAVEC je leta 2003 zaključila študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in si 
pridobila strokovni naslov diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Ima 24 letne delovne izkušnje, ki 
si jih je pridobila v Vrtcu Otona Župančiča na različnih delovnih mestih, od neposrednega vzgojno – 
izobraževalnega dela, do vodstvenih nalog. Od leta 2001 je pomočnica ravnateljice v vrtcu. Ima 
opravljen strokovni in ravnateljski izpit. Program vodenja in razvojni načrt za obdobje od 2009 do 
2013: kandidatka daje poudarek  na sledečih točkah: vizija, poslanstvo in vrednote vrtca,  skrb za 
zdravje in prehrano, izobraževanje zaposlenih, projekti, sodelovaje s starši in okoljem, plan 
vzdrževanja in nabave sredstev. Kandidatka želi, da bi se vrtec pokazal s takšno kakovostjo dela, 
zadovoljstvom zaposlenih, staršev in otrok, dobrimi medosebnimi odnosi, organiziranostjo, 
konkurenčnostjo in inovativnostjo, ki bo povečala identifikacijo otrok in staršev ter krepila položaj vrtca 
v lokalnem okolju. 
 
Pavlina OŠLAK je zaključila  je leta 1995 zaključila študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani, smer 
razredni pouk in si pridobila strokovni naslov profesorica razrednega pouka. Ima opravljen ravnateljski 
in strokovni izpit. Delovne izkušnje in izobraževanja temeljijo na poznavanju otrok od rojstva do 
odrasle dobe. Zadnja leta dela predvsem z učenci prve in druge triade osnovne šole. Kandidatka v  
programu razvoja ter dela vrtca poudarja v ključnih točkah: skrb za dobro počutje med zaposlenimi, 
otroki in okoljem z namenom razvijanja pozitivnega samovrednotenja, olajševanja komunikacije in 
učinkovitega dela; vrtec naj bi bil center vzgojnega delovanja v okolju, kjer bi lahko starši oblikovali 
trdne vezi med njim in okoljem; uresničevanje novega koncepta delovanja vrtca na strokovno 
utemeljeni prenovi, ki bi zaposlenim omogočala osebnostno rast, sodelovanje, sproščeno in 
ustvarjalno ozračje; ohranjanje in nadgradnja vseh uspešnih projektov, ki jih zaposleni v vrtcu že 
izvajajo. 
 
Župan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Irene 
Upelj in Karmen Pogačar Zadravec. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatih za 
ravnateljico Vrtca Otona Župančiča na 31. seji dne 25. 2. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Irene Upelj in Karmen Pogačar Zadravec ter ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 

 
 



PREDLOG 
25. 2. 2009 

 
 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno 
prečiščeno besedilo)  in 7. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Kinodvor (Uradni list RS, 
št. 57/08) 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 Svet javnega zavoda  Kinodvor 

 
  

I. 
Dr. Stojanu PELKU preneha mandat člana Sveta javnega zavoda Kinodovor. 
 
 

 
II. 

 

V  Svet javnega zavoda Kinodovor se za predstavnika Mestne občine Ljubljana   i m e n u j e : 
 
Zoran PISTOTNIK. 
 
Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta.  
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N  
 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Kinodvor (Uradni list RS, št. 57/08) v 7. členu med drugim določa, 
da ima svet zavoda pet članov, in sicer trije predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev zavoda 
in en predstavnik uporabnikov zainteresirane javnosti. Navedeni člen določa tudi, da so člani sveta 
imenovani za pet let in mandat članov sveta zavoda začne teči z dnem konstituiranja sveta. 
 
S sklepom št. 014-165/08-2 o imenovanju treh članov Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda 
Kinodovor je bil na 12. izredni seji mestnega sveta dne 17. 11. 2008 med drugim imenovan za člana 
sveta zavoda dr. Stojan Pelko. Dne 16.1.2009 je imenovani sporočil, da je bil  22. 11. 2008 imenovan 
za državnega sekretarja ter zaradi morebitnih konfliktov interesov oz. združljivosti funkcij prosi za 
odstop s funkcije člana sveta zavoda. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in 
imenovanja pričela s postopkom evidentiranja za nadomestnega člana oz. članico.  
 
V postopku evidentiranja je prispelo pet predlogov. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati 
Zorana Pistotnika. Imenovani se je rodil leta 1953, ki dela kot višji sekretar in stanuje v Ljubljani. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 31. seji dne 25. 2. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet javnega 
zavoda Kinodovor, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.                                                                                              
 
 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                        volitve in imenovanja                                                 
 
 
 
 
 



PREDLOG                       
25. 2. 2009  

 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno 
prečiščeno besedilo) in 7. člena Odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 102/01 in 57/08) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel 

 
 
 

S  K  L  E  P 
o imenovanju predstavnikov Mestne občine Ljubljana in uporabnikov oziroma 

zainteresirane javnosti v Svet Gasilske brigade Ljubljana 
 
 

I. 
 

V  Svet Gasilske brigade Ljubljana se kot predstavniki Mestne občine Ljubljana     
i m e n u j e j o : 
 

- Gregor ISTENIČ 
- Roman KOLAR 
- Matija LESAR 

 
II. 

 
V  Svet Gasilske brigade Ljubljana se kot predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane 
javnosti  i m e n u j e : 
 

- Gregor RIGLER 
 
 

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 organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list RS, št. 102/01 in 57/08) v 7. členu med 
drugim določa, da svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja in en predstavnik 
uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga imenuje ustanovitelj ter da jim mandat traja štiri 
leta.  
 
Na podlagi poziva sveta zavoda za imenovanje štirih predstavnikov Mestne občine Ljubljana v svet 
tega zavoda je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom 
evidentiranja.  
 
V postopku evidentiranja je prispelo osem predlogov. Komisija je sklenila mestnemu svetu predlagati, 
da se v svet zavoda:  

• kot predstavnike Mestne občine Ljubljana imenujejo:  
 

- Gregor Istenič, mestni svetnik, rojen 1971, stanuje v Ljubljani in je univ. dipl. strojništva ter 
zaposlen kot direktor, 

- Roman Kolar, mestni svetnik, rojen 1961, stanuje v Ljubljani in je univ. dipl. 
obramboslovec ter zaposlen na Ministrstvu za obrambo 



- Matija Lesar, rojen 1951, stanuje v Ljubljani in je univ. dipl. ekonomist ter zaposlen kot 
svetovalec direktorja na Slovenskih železnicah 

 
• kot predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje: 

- Gregor Rigler, rojen 1970, stanuje v Ljubljani in je univ. dipl. zgodovinar in sociolog ter 
zaposlen kot podsekretar na Mestni občini Ljubljana 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 31. seji dne 25. 2. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana in enega predstavnika 
uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet Gasilske brigade Ljubljana, ki ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem.  
                                                                                 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                 volitve in imenovanja            



PREDLOG                       
25. 2. 2009  

 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno 
prečiščeno besedilo) in 11. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center 
Tivoli (Uradni list RS, št. 122/07) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel 

 
 
 

S  K  L  E  P 
 

o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda  
Športno rekreacijski center Tivoli  

 
 
 
Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Romana JAKIČA za direktorja 
javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli. 
 
Mandat imenovanega traja pet let. 
 
 
Številka:  
Datum: 
                                                                                         Ž U P A N  
 
 
O b r a z l o ž i t e v: 
 
V skladu z 11. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Športno rekreacijski center Tivoli 
(Uradni list RS, št. 122/07; v nadaljevanju: javni zavod) direktorja imenuje (in razrešuje) svet 
zavoda s soglasjem ustanovitelja.  

 
Svet javnega zavoda je dne 6. 12. 2008 v Delu in na spletnih straneh javnega zavoda objavil 
razpis za prosto delovno mesto direktorja. Na razpis so prispele tri vloge, ki izpolnjujejo pogoje. 
Svet  zavoda je na seji dne 22.12.2008 soglasno sprejel sklep, da izbere za direktorja javnega 
zavoda Romana Jakiča. V skladu s sklepom o ustanovitvi je svet zavoda Mestno občino Ljubljana 
zaprosil za soglasje.   
 
Roman JAKIČ opravlja funkcijo v.d. direktorja javnega zavoda od 1. januarja 2008, ko so bili 
javnemu zavodu priključeni vsi športni objekti v lasti Mestni občine Ljubljana. V tem času je 
pripomogel k poenotenju 75 športnih objektov v lasti Mestne občine Ljubljana. Znotraj javnega 
zavoda pa začel uvajati standarde upravljanja s športno infrastrukturo, ki jo poznajo Ljubljani 
primerljiva mesta iz Evropske unije, kar je vidno tudi v tem kratkem obdobju pri delu in razvoju 
javnega zavoda športno rekreacijski center Tivoli. 
 
Župan in Oddelek za šport dajeta predhodno soglasje Romanu Jakiču k imenovanju direktorja 
javnega zavoda. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog soglasja k 
imenovanju direktorja javnega zavoda na 31. seji dne 25. 2. 2009 ter oblikovala predlog soglasja 
Romanu Jakiču k imenovanju direktorja javnega zavoda ter ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 

 
 
 



PREDLOG                       
25. 2. 2009  

 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno 
prečiščeno besedilo) in 7. člena Odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list 
RS, št. 102/01 in 57/08) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … sprejel 

 
 
 

S  K  L  E  P 
 

o soglasju k imenovanju poveljnika Gasilske brigade Ljubljana 
 
 
Mestni svet Mestne občina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Tomaža KUČIČA za poveljnika 
Gasilske brigade Ljubljana. 
 
Mandat imenovanega traja štiri leta. 
 
 
Številka:  
Datum: 
                                                                                         Ž U P A N  
 
 
O b r a z l o ž i t e v: 
 
V skladu s 7. členom Odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list RS, št. 102/01 
in 57/08) poveljnika imenuje (in razrešuje) svet zavoda v soglasju z ustanoviteljem.  

 
Svet Gasilske brigade Ljubljana je dne 13. 12. 2008 v Dnevniku objavil razpis za prosto delovno 
mesto poveljnika. Na razpis je prispela ena vlog, ki izpolnjuje pogoje. Svet  zavoda je na seji dne 
27. 1. 2009 soglasno sprejel sklep, da izbere za poveljnika Gasilske brigade Ljubljana Tomaža 
Kučiča. V skladu z odlokom o ustanovitvi je svet zavoda Mestno občino Ljubljana zaprosil za 
soglasje.   
 
Tomaž KUČIČ opravlja dvanajst let naloge poveljnika javnega zavoda Gasilske brigade 
Ljubljana, hkrati pa je tudi poveljnik Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana (JGS). V tem 
času je pripomogel k poenotenju Javne gasilske službe Mestne občine Ljubljana, znotraj javnega 
zavoda pa začel uvajati standarde gasilstva Sloveniji in Ljubljani primerljivih držav, kar je vidno 
tudi pri delu in razvoju tega zavoda ter javne gasilske službe. 
 
Župan in Oddelek za zaščito, reševanje in civilno obrambo dajeta predhodno soglasje Tomažu 
Kučiču k imenovanju poveljnika Gasilske brigade Ljubljana. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog soglasja k 
imenovanju poveljnika Gasilske brigade Ljubljana na 31. seji dne 25. 2. 2009 ter oblikovala 
predlog soglasja Tomažu Kučiču k imenovanju poveljnika Gasilske brigade Ljubljana ter ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
 

 



PREDLOG 
25. 2. 2009 

 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo) in 6.. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture 
Kino Šiška (Uradni list RS, št. 18/08) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne 
…. sprejel 
 

S K L E P  
 

o imenovanju štirih članov Mestne občine Ljubljana 
v Svet javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška 

 
 

I. 
V  Svet  javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška  s e    i m e n u j e j o : 
 

- Jerica MRZEL 
- Vanda STRAKA VRHOVNIK 
- Eva STRMLJAN KRESLIN 
- dr. Gregor TOMC 

 
II. 
 

Mandat imenovanih traja  pet let.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                Ž U P A N  
 
O b r a z l o ž i t e v : 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška (Uradni list RS, št. 18/08) med 
drugim v 6. členu določa, da ima svet zavoda sedem članov, ki jih izmed strokovnjakov s področij 
glasbenih umetnosti ter poslovodnega področja imenuje ustanovitelj štiri. Ustanovitelj imenuje štiri 
člane, od katerih dva člana imenuje izmed uglednih ustvarjalcev na področju dela zavoda. Enega 
člana – predstavnika delavcev izvolijo delavci na zboru delavcev ter po enega člana, kot predstavnika 
uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenujeta Asociacija – Društvo nevladnih organizacij in 
samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in Oddelek za kulturologijo na Fakulteti za družbene vede 
v Ljubljani. Navedeni člen določa tudi, da so člani sveta imenovani za pet let in začne teči z dnem 
konstituiranja sveta. 
 
Na podlagi poziva načelnika Oddelka za kulturo je Komisija za mandatna  vprašanja, volitve in 
imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. Prispelo je osem predlogov. Komisija je sklenila 
predlagati mestnemu svetu, da se v Svet javnega zavoda Center urbane kulture Kino Šiška imenujejo: 

- Jerica Mrzel, roj. 1945, dramska igralka, četrtna svetnica, upokojenka  
- Vanda Straka Vrhovnik, roj. 1965, univ. dipl. komarativistka, ki dela kot višja svetovalka 
- Eva Strmljan Kreslin, mestna svetnica, roj. 1969, dipl. ekonomistka, ki dela kot direktorica 
- Dr. Gregor Tomc, mestni svetnik, roj. 1952, doktor znanosti s področja sociologije kulture, ki 

dela kot univerzitetni profesor 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 31. seji dne 25. 2. 2009 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju štirih članov Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda Center 
urbane kulture Kino Šiška, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
 
                                                                                

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                       volitve in imenovanja                         


