
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 
Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Stevilka: 011-27/08-2 
Datum: 24. 9. 2008 

MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

ZADEVA:	 PREDLOGI ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA 
MESTNE OBCINE LJUBLJANA 

NASLOV:	 KADROVSKEZADEVE 

PREDLAGATELJ:	 Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 

POROCEVALEC :	 Ales CERIN, predsednik komisije 

PREDLOGI:	 prllozeni 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 

Ales CERIN 
predsednik 



PREDLOG 
24.9.2008 

Na podlagi 46 . elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08) , 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Ciciban (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Ciciban 

I. 

Aleksandri ORAZEM preneha mandat clan ice Sveta Vrtca Ciciban . 

II. 

V Svet Vrtca Ciciban se za predstavnico Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Jozlca DOLINAR. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

S sklepom st. 014-59/08-1 0 imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca 
Ciciban je bila na 18. seji mestnega sveta dne 30. 6. 2008 med drugim imenovana za clanico 
sveta vrtca Aleksandra Orazern. Dne 11. 9. 2008 je imenovana sporocila Komisiji za mandatna 
vprasanja, volitve in imenovanja, da se je od 1. 9. zaposlila v omenjenem vrtcu, ter glede na to 
odstopa s te funkcije. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

V postopku evidentiranja so prispeli trije predlogi. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati 
Jozico Dolinar. Imenovana se je rodila leta 1961. Po izobrazbi je poslovna sekretarka in stanuje v 
Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 25. seji dne 24. 9. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca 
Ciciban, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.9.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaciii In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08) , 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Visk i gaj (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Viski gaj 

I. 

Kristini ISKRA preneha mandat clanice Sveta Vrtca Viski gaj . 

II. 

V Svet Vrtca Viski gaj se za predstavnika Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Janez TOMe. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta vrtca. 

Stevilka : 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja , 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

S sklepom st. 014-79/08-1 0 imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca 
Ciciban je bila na 18. seji mestnega sveta dne 30. 6. 2008 med drugim imenovana za clanico 
sveta vrtca Kristina Iskra. One 17. 7. 2008 je imenovana sporocila Komisiji za mandatna 
vprasan]a , volitve in imenovanja, da jo zaradi osebnih razlogov te funkcije razresi, Na tej podlagi 
je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za 
nadomestna clana oz. clanico , 

V postopku evidentiranja sta prispela dva predloga. Komisija je mestnemu svetu sklenila 
predlagati Janeza Tomca . Imenovani se je rodil leta 1972. Po izobrazbi je diplomiran ekonomist 
in stanuje v Ljubljan i. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 25. seji dne 24. 9. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca 
Viski gaj, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.9.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 
16/07 - UPB5 in 36/08) , 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 
uradno precisceno besedilo) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega 
zavoda Osnovne sole Mirana Jarca (Uradni list RS, st. 38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Mirana Jarca 

I. 

Lidiji OROBNIC preneha mandat clanice Sveta Osnovne sole Mirana Jarca . 

II. 

V Svet Osnovne sole Mirana Jarca se za predstavnico Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Aleksandra ORAZEM. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta sole. 

Stevilka:
 
Datum : ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet sole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije 
predstavniki delavcev sole in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

S sklepom st. 014-102/08-1 0 imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole 
Mirana Jarca je bila na 18. seji mestnega sveta dne 30. 6. 2008 med drugim imenovana za clanico 
sveta vrtca Lidija Drobnic . One 15. 8. 2008 je imenovana sporocila Komisiji za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja , da izstopa iz sveta sole. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

V postopku evidentiranja sta prispela dva predloga. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati 
Aleksandro Orazern. Imenovana se je rodila leta 1973. Po izobrazbi je vzgojiteljica predsolskih otrok 
in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 25. seji dne 24. 9. 2008 oblikovala 
predlog skiepa 0 imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne 
sole Mirana Jarca , ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24. 9.2008 

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

SKLEP 

o imenovanju predstavnice
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Srednje sole za gostinstvo in turizem Ljubljana
 

I. 

V Svet Srednje sole za gostinstvo in turizem Ljubljana 5 e i men u j e : 

Stanka FERENCAK. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

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

Na podlagi poziva Srednje sole za gostinstvo in turizem Ljubljana za imenovanje predstavnika 
Mestne obcine Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasaja , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja . 

Prispela sta dva predloga . Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu Stanko Ferencak. 
Imenovana se je rodila leta 1955. Po izobrazbi je gimnazijska maturantka in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 25. seji 24. 9. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Srednje sole za 
gostinstvo in turizem Ljubljana in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.9.2008 

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

SKLEP 
o imenovanju predstavnika
 

Mestne obcine Ljubljana v Svet Dijaskega doma Ivana Cankarja
 

I. 

V Svet Diiaskeqa doma Ivana Cankarja s e i men u j e : 

Bojan KONCAN. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

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

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list RS, st. 16/07- UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet javnega dijaskeqa doma sestavljata tudi dva 
predstavnika ustanovitelja , katerih mandat traja stir] leta. Dijaski dom Ivana Cankarja je na 
Mestno obcino Ljubljana naslovil dopis za imenovanje predstavnika v svet zavoda . 

V postopku evidentiranja sta prispela dva predloga . Komisija je mestnemu svetu sklenila 
predlagati Bojana Koncana. Imenovani se je rodilleta 1956. Po izobrazbi je univ . dipl, zgodovinar 
in sociolog ter stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 25. seji dne 24. 9. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Dijaskega doma Ivana 
Cankarja, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.9. 2008 

Na podlagi 55. elena Zakona a socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 
41/07 - popr. in 122/07 - US) ter 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 obcine Ljubljana 
v Svet Doma starejsih obcanov Ljubljana - Bezigrad 

I. 

V Svet Doma starejsih obcanov Ljubljana - Bezigrad 5 e i men u j e : 

PeterBOZIC. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Dam starejsih obcanov Ljubljana - Beziqrad (v nadaljevanju : svet zavada) je Mestno obcino 
Ljubljana zaprosil za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti. V skladu s 55. clenorn Zakona a 
socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr. in 122/07 - US) 
socialno varstveni zavod upravlja svet zavada , ki ga med drugim sestavljajo tudi predstavniki 
lokalne skupnosti. Mandat clanov Doma starejsih obcanov Ljubljana - Beziqrad traja stiri leta. 

Na podlagi evidentiranja je prispelo sest predlogov. Komisija je za predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana v svetu zavada sklenila predlagati metnega svetnika Petra Bozica, ki se je radii leta 
1932, stanuje v Ljubljani ter je upokojen. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 25. seji dne 24. 9. 2008 oblikovala 
predlog sklepa a imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega Doma 
starejsih obcanov Ljubljana - Beziqrad, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.9. 2008 

Na podlagi 55. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 
41/07 - popr. in 122/07 - US) ter 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 predstavnice Mestne obcine Ljubljana 
v Svet Doma upokojencev Center, Tabor - Poljane 

I. 

V Svet Doma upokojencev Center , Tabor - Poljane s e i men u j e : 

Tanja HODNIK. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Dom Svet Doma upokojencev Center , Tabor - Poljane (v nadaljevanju: svet zavoda) je Mestno 
obcino Ljubljana zaprosil za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti. V skladu s 55. clenom 
Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr. in 
122/07 - US) socialno varstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga med drugim sestavljajo tudi 
predstavniki lokalne skupnosti. Mandat clanov Doma upokojencev Center , Tabor - Poljane traja 
stiri leta. 

Na podlagi evidentiranja so prispeli stirje predlogi. Komisija je za predstavnico Mestne obcine 
Ljubljana v svetu zavoda sklenila predlagati Tanjo Hodnik, ki se je rodila leta 1973, stanuje v 
Ljubljani ter je zaposlena na MOL v Oddelku za zdravje in socialno varstvo. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 25. seji dne 24. 9. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Doma upokojencev 
Center, Tabor - Poljane , ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.9. 2008 

Na podlagi 55. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 
41/07 - popr. in 122/07 - US) ter 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 obcine Ljubljana
 
v Svet Doma starejsih obcanov Ljubljana - Moste - Polje
 

I. 

V Svet Doma starejsih obcanov Ljubljana - Moste - Polje s e i men u j e : 

Ivan KUHAR. 

II. 

Mandat imenovanega traja stir i leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Dom starejsih obcanov Ljubljana - Moste - Polje (v nadaljevanju : svet zavoda) je Mestno 
obcino Ljubljana zaprasil za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti. V skladu s 55. clenorn 
Zakona 0 socia/nem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr ., 41/07 - popr. in 
122/07 - US) socia/no varstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga med drugim sestavljajo tudi 
predstavniki lokalne skupnosti. Mandat clanov Doma starejsih obcanov Ljubljana - Moste - Polje 
traja stiri leta. 

Na podlagi evidentiranja so prispeli stirje predlogi. Komisija je za predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana v svetu zavoda sklenila predlagati Ivana Kuharja , ki se je radii leta 1945 , stanuje v 
Ljubljani ter je upokojen. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 25. seji dne 24. 9. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega Doma 
starejs ih obcanov Ljubljana - Moste - Polje , ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.9. 2008 

Na podlagi 55. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 
41/07 - popr. in 122/07 - US) ter 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 predstavnice Mestne obcine Ljubljana
 
v Svet Doma starejsih obcanov Ljubljana Vic - Rudnik
 

I. 

V Svet Doma starejsih obcanov Ljubljana Vic - Rudnik 5 e i men u j e : 

Marija Dunja PISKUR KOSMAC. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Dom starejsih obcanov Ljubljana Vic - Rudnik (v nadaljevanju : svet zavoda) je Mestno obcino 
Ljubljana zaprosil za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti. V skladu s 55. clenom Zakona 0 

socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 41/07 - popr. in 122/07 - US) 
socialno varstveni zavod upravlja svet zavoda , ki ga med drugim sestavljajo tudi predstavniki 
lokalne skupnosti. Mandat clanov Doma starejsih obcanov Ljubljana Vic - Rudnik traja stiri leta. 

Na podlagi evidentiranja so prispeli stirje predlogi. Komisija je za predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana v svetu zavoda sklenila predlagati metno svetnico Marijo Dunjo Piskur Kosmac, ki se je 
rodila leta 1941, stanuje v Ljubljani ter je upokojena. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 25. seji dne 24. 9. 2008 oblikovala 
predlog skiepa 0 imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega Doma 
starejsih obcanov Ljubljana Vic - Rudnik, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.9.2008 

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

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Srednje medijske in graficne sole v Ljubljani 

Ani STERBENC in Natasi DURJAVA se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 
Srednje medijske in qraficne sole v Ljubljani. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list 
RS, st. 16/07- UPS) mora svet zavoda pred odlocitviio 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 Srednje medijske in qraficne sole v Ljubljani , ki je bil 
objavljen v casopisu Delo dne 5. 8. 2008, sta se prijavili dve kandidatki, ki izpolnjujeta formalne 
pogoje za razpisano delovno mestno ravnatelja/ravnateljice omenjenega zavoda. 

Ana STERBENC, profesorica slovenscine in srbohrvascine, svetovalka po nazivu, je na Srednji 
medijski in grafieni soli zaposlena ze petnajst let. Poleg poucevanja je bila tudi vodja slavisticneqa 
aktiva, sodelovala je pri pripravi raznih solskih publikacij in pripravljala kulturne dneve . Ze sest let 
vodi interesne dejavnosti , bila je tudi clanica sveta sole, pri Drzavnem izpitnem centru pa je 
zunanja ocenjevalka na matur i. Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobrazevanje ji je 
podelil naziv predavateljice visje sole v programu poslovni sekretar. 

Natasa DURJAVA, profesorica socialne pedagogike, po nazivu svetnica in od julija letosnjeqa 
leta tudi izvedenka za pedaqosko podrocje , ima 19 let izkusenj na podrocju vzgoje in 
izobrazevanja . Prvih deset let svoje poklicne poti je delala v zdravstvu. V solstvu je delala kot 
vzgojiteljica , uciteliica in zadnja leta kot svetovalna delavka . Ima zelo bogat spekter specialnih 
pedaqoskih izkusenj, saj je vee kot 10 let zaposlena kot svetovalna delavka , uciteljica DIE in 
uciteljica soc.-ped . individualne pornoci za podrocje socialnega ucen]a. Prejela je vee pohval in 
priznanj, med drugimi tudi priznanje na mednarodnem nivoju (priznanje za uvajanje dozivljajske 
pedagogike v slovenskem prostoru) in priznanje solske inspekci]e Ministrstva za solstvo in sport 
za kvalitetno opravljanje dela na podrocju svetovalne sluzbe . Mednarodni projekt , katerega 
koordinatorka je , je bil ocenjen kot drugi najboljsi projekt v drzavi, Trenutno zakljucuje magistrsko 



nalogo na temo prikritih oblik agresivnega vedenja deklet. Vsa leta svoje pedaqoske prakse se je 
dodatno strokovno usposabljala v daljsih oblikah izobrazevanja (eno do petletnih programih). 
Aktivno je sodelovala na 4 republiskih in enem mednarodnem kongresu in enem republiskern 
aktivu svetovalnih delavk, pripravila in izvedla je 2 seminarja za razlicne uporabnike ter vee 
delavnic za starse. Strokovne clanke objavlja v strokovnih pedaqoskih revijah. Je evalvator 
mednarodnih projektov za Comenius , moderatorka in strokovna sodelavka Med.over.net 
(Osnovnosolci in tezave) , opravlja pa tudi 4 letni studij iz Gestalt druzinske integrativne terapije. 
Stiri leta je vodila sekcijo socialnih pedagogov za predsolsko podrocje , eno leto pa je vodila aktiv 
svetovalnih delavcev. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo , izobrazevanje in sport podpirata kandidaturo obeh 
kandidatk. 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatih za ravnatelja/iico Srednje medijske in qraficne sole v Ljubljani na 25. seji dne 
24. 9. 2008 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Ane Sterbenc in Natase 
Durjave ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
24. 9. 2008 

Na podlagi 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2 , 23/07 - popr. , 
41/07 - popr . in 122/07 - US) ter 27 . elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 
26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne .. . .. sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za direktorico
 
Doma starejsih obcanov Ljubljana Siska
 

Nadi SLAK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Doma starejsih obcanov Ljubljana 
Siska. 

Stevilka :
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu s 56. clenorn Zakona 0 socialnem varstvu si mora svet zavoda pred imenovanjem 
direktorja oz. direktorice pridobiti mnenje lokalne skupnosti , v kateri ima zavod sedez, 

Svet Doma starejsih obcanov Ljubljana Siska (v nadaljevanju : zavod) je dne 16. 9. 2008 zaprosi l 
za predhodno mnenje k imenovanju direktorice tega zavoda. 

Nada Slak , rojen leta 1961 je po izobrazbi univ. diplomirana socialna delavka. Imenovana je 
zaposlena v socialni sluzbi v Domu starejsih obcanov Ljubljana Siska od leta 2002. Oddelek za 
zdravstvo in socialno varstvo ugotavlja , da ima predlagana ustrezna znanja in lzkusnie za 
vodenje tega zavoda . 

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

kandidatki Nadi Siak za direktorico Doma starejsih obcanov Ljubljana Siska na 25. seji dne 24. 9. 
2008 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi za imenovano, ki ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a , 
volitve in imenovanja 


