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PREDLOG 
12.11.2008 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
preclsceno besedilo) in 7. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Kinodvor (Uradni list RS, 
st. 57/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel 

SKLEP 
o imenovanju treh clanov Mestne obclne Ljubljana 

v Svet javnega zavoda Kinodvor 

I. 

V Svet javnega zavoda Kinodvor s e i men u j e j 0 : 

Jerneja SATIC
 
Valentin Zdravko DUSA
 
Dr. Stojan PELKO
 

II. 

Mandat imenovanih traja pet let.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

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

Odlok 0 ustanovitvi javnega zavoda Kinodvor (Uradni list RS, §t. 57/08; v nadaljevanju: odlok) v 7. elenu 
med drugim doioca, da ima svet zavoda pet clanov, in sicer trije predstavniki ustanovitelja, en predstavnik 
delavcev zavoda in en predstavnik uporabnikov zainteresirane javnosti. Navedeni clen doloca tudi, da so 
cIani sveta imenovani za pet let in mandat clanov sveta zavoda zacne tec; z dnem konstituiranja sveta. 

Na podlagi poziva nacelnika Oddelka za kulturo je Komisija za mandatna vprasania, volitve in imenovanja 
prtcela s postopkom evidentiranja. Izmed sedmih predlogov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, 
da se v Svet javnega zavoda Kinodvor imenujejo: 

Jerneja BATH::, rojena 1957. univ. dipl. umetnostna zgodovinarka, ki dela kot samostojna 
izvajalka v Oddelku za kulturo, iz Ljubljane 

Valentin Zdravko DUSA, rojen 1950. ki dela kot urednik in prevajalec v Cankarjevi zalozbl ter 
kot predavatelj scenaristike na Fakulteti za hurnanlsticne studije, iz Ljubljane 

dr. Stojan PELKO, rojen 1964, dr. soclolosklh znanosti, ki dela kot direktor, iz Ljubljane 

Komisija za mandatna vprasanla, volitve in imenovanja je na 27. seji dne 12. 11. 2008 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavoda Kinodvor, ki ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

KomlsiJa za mandatna vpraAanJa, 
volitve in imenovanja 



PREDlOG 
12.11.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevanla 
(Uradni list RS, st. 16/07 - uradno preeisceno besedilo in 36/08) in 27. elena Statuta 
Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni 
svet Mestne obclne Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel 

SKLEP 
o imenovanju predstavnice Mestne obelne Ljubljana
 

v Svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
 

I. 

V Svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana s e i men u j e: 

lzr, prof. dr. Darja KOSAl GRUM. 

II. 

Mandat imenovane traja sUri leta. 

Stevilka:
 
ZUPAN
Datum: 

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

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja(Uradni list RS, st. 16/07 
uradno preciseeno besedilo in 36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet javnega 
vrtca in jayne osnovne sole sestavljajo trije, svet poklicne sole pa dva predstavnika 
ustanovitelja, katerih mandat traja stiri leta. V kolikor je ustanovitelj sole oz. zavoda 
driava, je v svetu eden izmed clanov predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne 
skupnosti. 

Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, ki je ustanovljen za opravljanje vzgojno
izobrazevalne dejavnosti za slepe in slabovidne otroke, mladoletnike in mlajse 
polnoletne, je poslal poziv za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v svet tega 
zavoda. Na podlagi dopisa Zveze drustev slepih in slabovidnih Siovenije je Komisija za 
mandatna vprasanja, volitve in imenovanja prlcela s postopkom evidentiranja. Izmed treh 
predlogov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu izr. prof. dr. Darjo KOSAl 
GRUM, univ. dip/. psih., rojeno leta 1967, univ. dip!. psihologinja. Imenovana stanuje v 
Ljubljani in je clanlca v stevilnih invalidskih, strokovnih in znanstveno - raziskovalnih 
drustvih in zdruzenjih, npr. Skupina starsev za sarnopomoc pri Zvezi drustev slepih in 
slabovidnih Slovenije, medresorska Vladna komisija za zgodnjo intervencijo otrok s 
posebnimi potrebami, Evropski invalidski forum... lmenovana je nosilka mednarodnega 
projekta na tematiko invalidnih otrok in znanstvena sodelavka pri evalvacijski studiji 
»Analiza organiziranja in izvajanja socialno integracijskih dejavnosti in socialne 
vkljucenosti otrok in ucencev s posebnimi potrebami v zivljenje in dele vrtca in sole«, kot 
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tudi pri ciljno raziskovalnem projektu »Enake rnoznostl v sistemu vzgoje in izobrazevanja 
v Sioveniji«. Sodeluje tudi s Centrom za zgodnjo intervencijo v Londonu, Oddelkom za 
orientacijo in mobilnost v Seattlu ter drugimi mednarodnimi organizacijami. Njene 
strokovne in znanstveno raziskovalne reference so dosegljive v sistemu COBISS pod 
raziskovalno sifro st. 13425. 

Komisija za mandatna vprasania, volitve in imenovanja je na 27. seji dne 12. 11: 2008 
oblikovala predlog sklepa 0 imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet 
Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, ki ga predlaqa rnestnernu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 

• 
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PREDLOG 
12. 11.2008 

Na podlagi 46. clena Zakona 0 organizacijj in financiranju vzgoje in izobrai:evanja (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 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika
 
Mestne obelne Ljubljana v Svet Srednje medijske in graficne sole
 

I. 

V Svet Srednje medijske in graficne sole s e i men U j e : 

Rok KLEINDIENST. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazloi:itev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPS in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da je v svetu sole eden izmed predstavnikov ustanovitelja 
tudi predstavnik lokalne skupnosti, na obmocju katere ima zavod sedez, kolikor le ustanovitelj 
drzava, Navedeni clen doloca tudi, da so cIani imenovani za mandatno obdobje stirih let. 

Na podlagi poziva Srednje medijske in graficne sole a za imenovanje predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasaia, volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja. 

Prispela sta dva predloga. Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu Roka Kleindiensta 
Imenovani se je rodilleta 1964. Po izobrazbi je oblikovalec in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasania, volitve in imenovanja je na 27. seji 12 11. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Srednje medijske in 
graficne sole in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanla, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
12.11.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
st. 16/07 - UPS5 in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 
- uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

SKLEP 

o irnenovanju predstavnika
 
Mestne obelne Ljubljana v Svet Solskega centra Ljubljana
 

I. 

V Svet Solskega centra Ljubljana se i men u j e : 

prof. dr. Janez TUSEK. 

II. 

Mandat imenovanega traja stlrl leta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazloiitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list RS, st. 16/07 - UPS in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da je v svetu zavoda eden izmed predstavnikov 
ustanovitelja tudi predstavnik lokalne skupnosti, na obrnociu katere ima zavod sedez, kolikor je 
ustanovitelj drzava. Navedeni olen doloca tudi, da so ciani imenovani za mandatno obdobje stirih 
let. 

Na podlagi poziva Solskega centra Ljubljana, da je na podlagi novega ustanovitvenega akta 
potrebno imenovati novega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v svet tega zavoda je 
Komisija za mandatna vprasaja, volitve in imenovanja pricela 5 postopkom evidentiranja. 

Prispela sta dva predloga. Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu prof. Janeza Tuska 
Imenovani se je rodilleta 1952. Po izobrazbi je doc. znanosti, univerzitetni dipl. lnzenlr strojnistva. 
Zaposlen je na Fakulteti za strojnistvo in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 27. seji 12 11. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Solskega centra 
Ljubljana in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Kornisija za rnandatna vprasanla, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
12.11.2008 

Na podlagi 46 elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, s1. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... sej 
dne .,. sprejel 

SKLEP 
o imenovanju predstavnika
 

Mestne obelne Ljubljana v Svet Dijaskega doma Poljane
 

I. 

V Svet Dijaskega doma Poljane s e i men u j e : 

Niko GRACAN. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanla (Uradni list RS, 51. 16/07- UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugirn doloca, da svet javnega dijaskega doma sestavljata tudi dva 
predstavnika ustanovitelja, katerih mandat traja 5tiri leta. Dijaski dom Poljane je na Mestno obcino 
Ljubljana naslovil dopis za imenovanje predstavnika v svet zavoda. 

V postopku evidentiranja so prispeli trije predlogi. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati 
Nika Gracana. Imenovani se je radii leta 1954. Po izobrazbi je dip!. sanitarni inzenir in stanuje v 
Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasania, volitve in imenovanja je na 27. seji dne 12. 11. 2008 oblikovala 
predlog skiepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Dijaskega doma 
Poljane, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanla, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
12.11.2008 

Na podlagi 22. elena Sklepa 0 ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dorn, kulturni in kongresni 
center (Uradni list RS, st. 87/04 in 98/08) ter 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na ..... 
seji dne sprejel 

SKLEP 

o predlogu za imenovanje predstavnika Mestne obelne Ljubljana v 
Svet javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center 

Mestna obclna Ljubljana pre d I a 9 a, da se v Svet javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in 
kongresni center i men u j e : 

Ales CERIN. 

Stevilka: 
ZUPANDatum: 

Obrazlozitev: 

V skladu z 22. clenorn Sklepa 0 ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dorn, kulturni in kongresni 
center (Uradni list RS, st. 87/04 in 98/08) svet tega zavoda sestavlja devet clanov, od katerih sest 
clanov imenuje Vlada Republike Siovenije izmed strokovnjakov s podroeja dela zavoda, financ in 
pravnih zadev in sicer dva na predlog Ministrstva za kulturo, preostale clane - vsak po enega - pa 
predlagajo Mestna obclna Ljubljana, Radiotelevizija Siovenija, Iskra, d.d. in Gospodarska 
zbornica Siovenije. Mandat clanov traja pet let. 

Na podlagi poziva Ministrstva za kulturo za posredovanje predloga je Komisija za mandatna 
vprasanla, volitve in imenovanja pricela s postopkorn evidentiranja. Evidentira sta bilo dva 
predloga. Ciani komisije so soglasno podprli Alesa Cerina. 

Ales Cerin, roj. 1949, je po izobrazbi univ. dlpl, pravnik. Imenovani je diplomiral na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Njegovo poznavanje javne uprave sega od najnizjeqa nivoja, ko je bil v 80. 
letih predsednik lzvrsneqa sveta Skupscine obcine Bezigrad, do najvisjega, ko je bil generalni 
sekretar najprej lzvrsneqa sveta RS in potem v prvi vladi po demokraticnih volitvah. Od leta 1992 
do konca leta 2005 je sluzboval v Mercatorju, od tega osem let in pol, od 1997, kot clan 
uprave. Napisal je knjigi Vsi moji predsedniki (1999) in Najboljse rnostvo (2006). Zupan Zoran 
Jankovic ga [e, kot podzupana, pooblastil za podrocie razmerja do drzave, za urejanje odnosov v 
mestnem svetu, kadrovsko in pravno podroqe. V zadnjem mandatnem obdobju sveta 
Cankarjevega doma, od leta 2005, je bil imenovani predsednik sveta Cankarjevega doma. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 27. se]i dne 12. 11. 2008 oblikovala 
predlog skiepa 0 predlogu za imenovanje clana v Svet javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in 
kongresni center, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
12.11.2008 

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

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Ketteja in Muma 

Jozici FRIGEW in Pavlini OSLAK se da negativno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 
Osnovne sole Ketteja in Murna. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenom lakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja(Uradni list 
RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odlocltvilo 0 izbiri ravnatelja oziroma 
ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na 
obmocju katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole Ketteja in Muma, ki je bil objavljen v 
Solskih razgledih dne 3. 9. 2008, sta se prijavili dye kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za 
razpisano delovno mestno ravnateljalice osnovne sole. 

Pavlina OSLAK, univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka in predmetna uciteljica 
glasbene vzgoje in zborovodstva, svetovalka po nazivu, z enaindvajsetimi leti delovnih izkusenj in 
vrsto dodatno pridobljenih specialno pedaqosklh in drugih strokovnih znanj, je trenutno studentka 
drugega letnika podiplomskega studija socialne pedagogike. lelo aktivna je tudi na podroeju 
glasbene vzgoje in zborovodstva. Poleg sodelovanja v pevskih zborih deluje na podroqu 
glasbene vzgoje kot teoretik in praktik (zborovodstvo, clanstvo v posvetovalni skupini Glasbene 
mladine Siovenije). Prejela je priznanja na obmoenlh 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. 

Jozlca FRIGELJ, profesorica razrednega pouka in magistrica znanosti s podrocja pouCevanja na 
razredni stopnji je po nazivu svetnica, ima 26 let delovnih izkusen] v pedaqoskern poklicu. 
Koncala je tudi program za izpopolnjevanje uciteljic razrednega pouka za poucevanle anglescine 
v drugem obdobju osnovne sole (2002) in je tudi multiplikatorka za podrocle »Ocenjujem, kar 
poucujern« ad junija 2005. Vodila je strokovne aktive uciteljic razrednega pouka, tabore in sole v 
naravi ter bila rnentorica ueiteljern pripravnikorn. Sodelovala je tudi pri mednarodnih projektih. Je 
soavtorica berila za 4. razred Svet iz besed 4 ter ucbenlka, delovnega zvezka in prirocnlka za 
matematiko za 4. razred Igra stevil in oblik, ki je na mednarodnern knjiznem sejrnu v Frankfurtu 
leta 2006 prejel srebrno nagrado ldruzenja solskih zaloznikov EEPG v kategorijj nizjih razredov 
osnovne sole. Pray tako je soavtorica ucbenlka, delovnega zvezka in prlrocnlka za matematiko 



za 5. razred osnovne sole. Objavila je stevilne strokovne clanke v pedaqoskih revijah in zbomikih 
na drZavni in mednarodni ravni. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje ne dajeta pozitivnega mnenje 
h kandidaturi obeh kandidatk. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatih za ravnateljico Osnovne sole Ketteja in Muma na 27. seji dne 12. 11. 2008 ter 
oblikovala predlog negativnega mnenja h kandidaturi obeh kandidatk in ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
12.11.2008 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - UPB5 in 38/08) in 27. elena Statuta Mestne obctne Ljubljana (Uradni list RS, st. 
66/01 - uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na ... seji dne ... 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Sentvid 

Jaki ERKERJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Sentvid. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

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

vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnoqu katere 
. imazavod svoj sedez, 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Gimnazije Sentvid, ki je bil objavljen v casopisu dele 
dne 26. 8. 2008, se je prijavil en kandidat, ki izpolnjuje formalne pogoje za razpisano delovno 
mestno ravnatelja omenjenega zavoda. 

Jaka ERKER, profesor matematike in magister za podrocie izobrazevan], je v pedaqoskern 
poklicu ves es svoje poklicne kariere in ves cas prav na Gimnaziji Sentvid. Na fakulteti za 
naravoslovje in tehnologijo je diplomiralleta 1987, leta 1996 pa je magistriral. Leta 1991 je postal 
pornocnlk ravnatelja, leta 2003 pa ravnatelj gimnazije Sentvid. Kljub ravnateljevanju ves cas tudi 
poueuje matematiko. Ravnateljski lzpitje opravilleta 1999, istega leta je pridobil naziv svetovalec. 
Leta 2001 so ga imenovali v republisko predmetno komisijo za matematiko, danes je drzavna 
predmetna komisija za matematiko in splosno maturo, kjer je imenovani se vedno njen clan in 
tajnik. Imenovani uzlva med starsi in dijaki gimnazije veliki ugled. 

Zupan in pristojni Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h 
kandidaturi imenovanega. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatu za ravnatelja Gimnazije Sentvid, na 27. seji dne 12. 11. 2008 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi kandidata in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 


