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PREDLOG 
3. 10. 2007 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 51. 66/07- uradno 
precisceno besedilo) in 6. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana 
(Uradni list RS, 51. 51/97 in 25/07) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... . seji dne ..... 
sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana v Svet javnega zavoda Lekarna Ljubljana 

I. 
Miru GORENSKU preneha mandat clana Sveta javnega zavoda Lekarna Ljubljana. 

II. 

V Svet javnega zavoda Lekarna Ljubljana se za predstavnika Mestne obclne Ljubljana 
imenuje: 

Marko SOKAL. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

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

Odlok 0 ustanovitvi javnega zavoda Lekarna Ljubljana (Uradni list RS, st. 51/97 in 25/07) v 6. clenu 
med drugim doloca, da svet zavoda sestavlja sest predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje mestni 
svet, ter da so clan] sveta zavoda imenovani oziroma izvoljeni za stiri leta. 

S sklepom stevilka 014-62/07-2 0 imenovanju sestih predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet 
javnega zavoda Lekarne Ljubljana je bil na 9. seji mestnega sveta dne 1. 10. 2007 med drugim 
imenovan za predstavnika Mestne obcine Ljubljana Miro Gorensek . Predlagatelj , ki je predlagal 
imenovanega Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je komisijo zaprosili , da Mira 
Gorenska zaradi drugih obveznosti te funkcije razresi. 

Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet zavoda , kot nadomestni predstavnik 
imenuje Marko SOKAL. Imenovani se je radii leta 1952 in je po izobrazbi univ. dip!. ekonomist, 
zaposlen v Sanolabor d.d. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 13. seji dne 3. 10. 2007 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega 
zavoda Lekarne Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
3. 10. 2007 

Na podlagi 55. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - uradno precisceno 
besedilo, 23/07 - popr . in 41/07 - popr.) , 27. elena Statuta Mestne obCine Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) in 2. elena Odloka 0 spremembah in 
dopolnitvah Odloka 0 preoblikovanju Centra za socialno delo Ljubljana - Siska v javni socialno 
varstveni zavod stevilka 552-08/02-1 z dne 10. 9. 2002 , 27. 7. 2004 in 6. 6. 2006 je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na .... . seji dne .... . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika Mestne obclne ljubljana 
v Svet Centra za socialno dele Ljubljana Siska 

I. 

V Svet Centra za socialno dele Ljubljana Siska 5 e i men u j e : 

Dusan KUMER. 

II. 

Mandat imenovanega traja stirl leta. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 55. clenorn Zakona a socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - uradno precisceno 
besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.) socialno varstveni zavod upravlja svet zavada, ki ga poleg 
predstavnikov ustanovitelja in delavcev med drugim sestavlja se predstavnik lokalne skupnost i. 

Direktor Centra za socia/no delo Ljubljana Siska je z dopisom obvestil, da je potrebno v skladu z 
Odlokom a spremembah in dopoln itvah Odloka a preoblikovanju Centra za socialno delo Ljubljana 
Siska v javni socialno varstveni zavod stevilka 552-08/02-1 z dne 10. 9. 2002 , 27. 7. 2004 in 6. 6. 2006 
imenovati nov sedernclanski svet zavada, v katerem bo odslej Ie en predstavnik lokalne skupnosti. 
Glede na navedeno je zaprosil Mestno obcino Ljubljana za imenovanje nove predstavn ice oz. 
predstavnika lokalne skupnosti. 

Na podlagi evidentiranja je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja odlocala a sedmih 
predlogih in sklenila, da se za predstavnika Mestne obclne Ljubljana imenuje Dusan Kumer , rojen leta 
1949, elektrotehnik iz Ljubljane, ki dela kat poslanec v Drzavnern zboru Republ ike Siovenije . 

Komisija za mandatna vprasanja, vol itve in imenovanja je na 13. seji dne 3. 10. 2007 oblikovala 
predlog sklepa a imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Centra za socialno delo 
Ljubljana Siska in ga predlaga Mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
17. 10. 2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS,st. 16/07 - UPB) in 27. elena Statuta Mestne obCine Ljubljana (Uradni list RS, 51. 66/01 
UPB) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Bicevje 

Marti PRAPROTNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole 
Bicevje. 

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, 51. 16/07- UPB) mora svet zavoda pred odlocitvl]o 0 izbiri ravnatelja oziroma 
ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti , 
na obrnocju katere ima zavod svoj sedez . 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole Bicevie, ki je bil objavljen v 
Solskih razgledih dne 8. 9. 2007, so se prijavili stirje kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje 
za razpisano delovno mestno ravnatelja/ice Osnovne sole Bicevje. 

Sreco BURKELC je diplomirani psiholog , po nazivu mentor, ki je prve delovne izkusn]e 
pridobival kot vzgojitelj in svetovalni delavec, psiholog v mladinskih domovih in vzgojnih 
zavodih. Prvi ravnateljski mandat je nastopil v vzgojnem zavodu Preddvor, kjer v naslednjem 
mandatu ni bil imenovan, ternvec je v istem domu delal kot vzgojitelj . V osnovni soli Zalog v 
Ljubljani je bil ravnatelj od leta 2001 do avgusta 2006. V naslednjem mandatu zaradi 
konfliktov, ki so odmevali in se odmevajo v javnosti, ni bil ponovno imenovan. Prav tako ni 
dobil podpore Ministrstva za solstvo in sport. 

Maja NOVLJAN, diplomirana pedagoginja in sociologinja, po nazivu svetovalka je na 
osnovni soli Bicev]e zaposlena od leta 1992. Enajst let je delala v oddelkih podaljsaneqa 
bivanja, zadnja 4 leta pa je svetovalna delavka. Vodi interesne dejavnosti, se udelezuje 
taborov v organizaciji sole in sodeluje v razlicnih projektih. V knjiznici Otona Zupancica je 
izvedla nekaj delavnic za udelezence razlicnih starosti, z zalozbo DZS pa je sodelovala pri 
promociji ucbeniskeqa gradiva za 1. triletje . Pomagala je pri postavitvi treh razstavah 
druzinskih jaslic in velikonocnih pisanic v organizaciji casopisa Krnecki glas v Ijubljanski 
Mestni hisi, Trenutno ji tete drugi mandat sindikalnega zaupnika. 



Barbka VIDMAR je koncala Pedaqosko akademijo in postala predmetna uciteliica kemije in 
fizike. Kasneje je ob delu vpisala univerzitetni studij in pridobila strokovni naziv profesorica 
matematike in fizike. Na podiplomskem studiju na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju 
pa je postala se magistra znanosti s podrocja managementa kakovosti storitev. Po 
strokovnem nazivu je svetovalka . Zaposlena je na Srednji soli Zagorje kot profesorica 
matematike, kjer je tudi podpredsednica sveta sole, vodja aktiva matematikov in mentorica 
Rdeceqa kriza, bila pa je tudi sindikalna zaupnica. 

Marta PRAPROTNIK, profesorica fizike, po nazivu svetovalka , je svojo poklicno pot pricela 
na OS Bicevje. Kljub dvema prekinitvama , je zaposlitev na tej soli obakrat obnovila. Po nekaj 
letih poucevan]a matematike in fizike je bila 5 let in pol pornocnica ravnatelja za predmetno 
stopnjo, od leta 2002 pa je ravnateljica sole. V casu njenega mandata je bila sola 
prenovljena in posodobljena . Prenovljena in posodobljena je bila tudi oprema in ucna 
tehnologija. Sola Bicev]e posluje v dveh stavbah, kar postavlja pred ravnatelja dodatne 
organizacijske napore. Solski okolis OS Bicev]e vkllucu]e tudi Prehodni mladinski dom Malci 
Beliceve, v katerega so vkljuceni otroci, ki pogosto izvirajo iz socialno in ekonomsko 
oqrozenih druzin ter iz druzin priseljencev iz razlicnih kulturnih in jezikovnih sredin, kar tudi 
povecu]e zahtevnost vodenja . 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport podpirata kandidaturo Marte 
Praprotnik. 

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

kandidatih za ravnatelja/i ico Osnovne sole Blcev]e na 14. seji dne 17.10.2007 ter oblikovala 
predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Marti Praprotnik in ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
17. 10. 2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - UPS) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/01 
UPS) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .., seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja
 
Srednje gradbene, geodetske in ekonomske sole Ljubljana
 

Petru PLANINCU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje gradbene, 
geodetske in ekonomske sole Ljubljana. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07- UPS) mora svet zavoda pred odlocltvi]o 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 Srednje gradbene , geodetske in ekonomske 
sole Ljubljana, ki je bil objavljen v casopisu Delo dne 19. 9. 2007, so se prijavili trije 
kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje za razpisano delovno mestno ravnatelja/ice Srednje 
gradbene, geodetske in ekonomske sole Ljubljana. 

Vanda REBOLJ, po nazivu svetnica , ki je poleg pedagogike v letosnjem letu koncala tudi 
specialisticni studij poslovnih ved, bo v prihodnjem letu zakljueila doktorski studi]. Opravila je 
se vrsto drugih izobrazevan] doma in v tujini ter pridobila licenci za ocenjevalko projektov iz 
sredstev Evropskega socialnega sklada 2006 in eksperta na podrocju e-izobrazevanja v EU 
2007. Poucevala je matematiko, vodila mlade raziskovalce na srednji soli in delala z 
nadarjenimi dijaki, bila mentorica studentom in predavala komunikologijo na visji soli. V svoii 
poklicni karieri je bila 2 mandata direktorica Ljudske univerze Kamnik, ravnateljica OS 
Komenda, 3 mandate je bila ravnateljica Gimnazije in srednje ekonomske ter poklicne sole in 
direktorica zavoda - SC Kamnik, 2 mandata ravnateljica Visje strokovne sole S2 ter 
istocasno ravnateljica Srednje ekonomske sole (zasebne sole za odrasle) , vodja 
izobrazevalne enote na Gospodarski zbornici (2 leti), trenutno je direktorica vlsokosolskeqa 
zavoda v ustanavljanju . Sila je predsednica gradbenih odborov za obnovo sol ter sodelovala 
v stevilnih raziskavah. Prejela ja priznanje za razvoj lzobrazevanja na Karnniskern, drzavno 
nagrado za uvajanje kakovosti in razvoj gimnazij, srebrno plaketo obcine Kamnik za dele v 



• 
f 

solstvu, nagrado za razvoj vsezlvllenjskeqa ucenja Andraqoskeqa centra ter priznanje za 
resitev spletne visje strokovne sole - Helsinki 2006. 

Vojko GORICAN je diplomiral leta 1984 na Fakulteti za telesno kulturo, opravil je strokovni 
izpit in ima naziv svetovalec. Najprej je delal na Srednji gradbeni, geodetski in ekonomski soli 
oziroma njenih predhodnicah kot ucitelj obrambe in zascite, od leta 1991 pa kot ucitelj 
sportne vzgoje. V letih 1997 do 2004 je bil vodja aktiva sportne vzgoje. Organiziral in vodil je 
moski del solskeqa sportneqa drustva za razlicna tekmovanja. Na Gradbeniadi za dijakinje in 
dijake je sola dosegala lepe rezultate. Je tudi demonstrator in uCitelj karateja. V letih 1996, 
1997 in 1998 je organiziral in vodil drzavna prvenstva sankukai karateja. V Karate zvezi 
Siovenije je bil sprva clan, kasneje pa predsednik nadzornega odbora. Sodeluje pri projektu 
zdruzitve vseh karate zvez, klubov in drustev v Sioveniji v zvezo , ki naj bi delovala pod 
okriljem Olimpijskega komiteja Siovenije. Trenutno je ravnatelj Srednje poklicne sole SGGES 
Ljubljana. Ima opravljen tudi izpit iz upravnega postopka. 

Peter PLANINC, sedanji ravnatelj sole, profesor filozofije in slovenscine, po nazivu svetnik, 
je v pedaqoske poklicu zaposlen od leta 1989. Pouceval je tako v poklicnih selah kot v 
gimnazijskih programih. Na Srednji gradbeni in ekonomski soli, kjer je najprej pouceval, je bil 
odgovoren za interesne dejavnosti, nato je postal pornocnik ravnatelja, leta 1999 pa ravnatelj 
Srednje gradbene in geodetske sole, po preoblikovanju le-te pa ravnatelj Srednje strokovne 
sole in direktor zavoda. Na tej funkciji se mu izteka drugi mandat. Vodi Skupnost gradbenih 
sol od leta 2003 in je clan strokovnega kolegija Zveze srednjih sol in dijaskih domov Siovenje 
ter clan izpitne komisije za strokovne izpite na podrocju vzgoje in izobrazevan]a . 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport podpirata kandidaturo Petra 
Planinca. 

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

kandidatih za ravnatelja/ico Srednje gradbene, geodetske in ekonomske sole Ljubljana na 
14. seji dne 17. 10. 2007 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Petra 
Planinca in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
17. 10. 2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - UPS) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/01 
UPS) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja/ravnateljico Organizacije enote Gimnazije Ljubljana 
Siska, ki opravlja tudi funkcijo direktorja zavoda Gimnazije Ljubljana Siska 

Marjeti KLINE SUZie, Ediju KUKLECU in Vandi REBOLJ se da pozitivno mnenje h 
kandidaturi za ravnatelja/ravnateljico Organizacije enote Gimnazije Ljubljana Siska, ki 
opravlja tudi funkcijo direktorja zavoda Gimnazije Ljubljana Siska. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07- UPS) mora svet zavoda pred odlocitvi]o 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 Organizacije enote Gimnazije Ljubljana Siska, 
ki opravlja tudi funkcijo direktorja zavoda Gimnazije Ljubljana Siska, ki je bil objavljen v 
casopisu Delo dne 19. 9. 2007, se je prijavilo sedem kandidatov, ki izpolnjujejo formalne 
pogoje za razpisano delovno mestno ravnatelja/ravnateljico omenjenega zavoda. 

Mojca HAFNER, diplomantka slovenskega jezika in primerjalne knjizevnosti ter Iiterarne 
teorije na Filozofski fakulteti je po nazivu svetovalka. Ima 27 let delovnih izkusenj . Trenutno 
poucu]e slovenski jezik na Srednji ekonomski soli Ljubljana. Ves cas se je udelezevala 
strokovnega usposabljanja, bila je zunanja ocenjevalka na maturi, vodila je priprave za 
Cankarjeva priznanja in sodelovala z Zavodom za solstvo . Pomembno je prispevala k 
projektu Mreza sol. Njene organ izacijske izkusnje izvirajo iz opravljanja tajniskih del 
Prosvetnega drustva Savlje-Klece, ter iz priprav za dan sole, informativni dan, kulturne 
dejavnosti in ekskurzije. 



.,
 

Nusa ILAR, je univerzitetna diplomirana profesorica geografije in sociologije. Poucevala je 
na as Riharda Jakopica, trenutno pa je zaposlena na as Oskarja Kovacica. Bila je vee let 
vodja aktiva geografije, zgodovine, spoznavanja druzbe ter drzavlianske vzgoje in etike. Na 
soli je zadolzena za priprave strokovnih ekskurzij za ucence in ucitelie. Vodi organizacijo in 
izvedbo druzboslovneqa tabora za ucence osmih razredov. Je mentor studentorn Filozofske 
fakultete ter vodja studijske skupine ter vodja projekta Eko sola. Po nazivu je svetovalka . 

Marjetka KLINE suzic diplomirana psihologinja, po nazivu svetnica , je bila vee let 
profesionalna trenerka sportne rltrnicne gimnastike. V solstvu je zaposlena od leta 1994 kot 
pedaqoska koordinatorica v sportnih oddelkih Gimnazije Siska in kot uclteljica psihologije . ad 
leta 1996 je tajnica maturitetne komisije . Je zunanja ocenjevalka za psiholog ijo, vodila pa je 
tudi studljske skupine za psihologijo . Pridobila je znanja s podrocja informacijsko 
komunikacijske tehnologije, ki ga redno uporablja in dopolnjuje . Deluje kot ucitef multiplikator 
v okviru ZRSS. Je avtorica in soavtorica delovnih zvezkov ter vrste strokovnih clankov, 
Predavala je tudi na seminarjih na temo nadarjeni za sport , sportni oddelki v srednjih selah, 0 

psiholoskih temah, metodikah in oblikah aktivnega ucenja, 0 ocenjevanju znanja, 0 solanju 
na daljavo. ad 1. 9. 2005 je pomocnica ravnatelja na GLS. 

Edi KUKLEC je diplomirani inzenir racunalnistva . Sprva je bil zaposlen v Iskrinem razvojnem 
lnstitutu, kasneje v Iskri Delta, Iskri Avtomatika . Vodil je oddelke za uvajanje informacijske 
tehnologije v proizvodnjo . Delovne lzkusn]e je pridobil tudi v Petrolu , kasneje se v privatnem 
podjetju, leta 1992 pa se je s polovicnim delovnim casorn zaposlil v Gimnaziji Ljubljana 
Siska. Ze v naslednjem letu je sprejel zaposlitev za polni delovni cas. Na isti gimnaziji je 
opravljal tudi dela pedaqoskeqa koordinatorja in pomocnika ravnatelja, pol leta pa je 
nadomescal tudi ravnatelja. Trenutno na poucu]e predmet informatiko. Zasluzen je, da je 
postala informatika maturitetni predmet. Po nazivu je svetnik. 

Vanda REBOLJ, magistra pedagogike, svetnica po nazivu, ki je v letosnjern letu koncala 
specialisticni studij poslovnih ved, bo v prihodnjem letu zakljucila doktorski stud] . Opravila je 
se vrsto drugih izobrazevanj doma in v tujini ter pridobila licenci za ocenjevalko projektov iz 
sredstev Evropskega socialnega sklada 2006 in eksperta na podrocju e-izobrazevanja v EU 
2007. Poucevala je matematiko, vodila mlade raziskovalce na srednji soli in delala z 
nadarjenimi dijaki, bila mentorica studentom in predavala komunikolog ijo na vis] soli. V svo] 
poklicni karieri je bila 2 mandata direktorica Ljudske univerze Kamnik, ravnateljica as 
Komenda, 3 mandate je bila ravnateljica Gimnazije in srednje ekonomske ter poklicne sole in 
direktorica Zavoda - SC Kamnik, 2 mandata ravnateljica Visje strokovne sole 82 ter 
istocasno ravnateljica Srednje ekonomske sole (zasebne sole za odrasle) , vodja 
izobrazevalne enote na Gospodarski zbornici (2 leti), trenutno pa je direktorica 
visokosolskeqa zavoda v ustanavljanju . Bila je predsednica gradbenih odborov za obnovo 
sol ter sodelovala v stevilnih raziskavah. Prejela ja priznanje za razvoj izobrazevanja na 
Karnniskem, drzavno nagrado za uvajanje kakovosti in razvoj gimnazij , srebrno plaketo 
obcine Kamnik za dele v solstvu, nagrado za razvoj vsezivlienjskeqa ucenja Andraqoskeqa 
centra ter priznanje za resitev spletne visje strokovne sole - Helsinki 2006. 

Barbka VIDMAR, je koncala Pedaqosko akademijo in postala predmetna uCiteljica kemije in 
fizike. Kasneje je ob delu vpisala univerzitetni studf in pridobila strokovni naziv profesorica 
matematike in fizike. Na podiplomskem studiju na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju 
pa je postala se magistra znanosti s podrocja managementa kakovosti storitev. Po 
strokovnem nazivu je svetovalka . Zaposlena je na Srednji soli Zagorje kot profesorica 
matematike, kjer je tudi podpredsednica sveta sole, vodja aktiva matemat ikov in mentorica 
Rdeceqa kriza, bila pa je tudi sindikalna zaupnica. 
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Raduska ZEPIC, profesorica sociologije je zaposlena na Gimnaziji Poljane kot vodja 
izobrazevanja odraslih. Njena prva zaposlitev je bila na nekdanji Srednji tekstilni soli v Metliki 
in v Srednjesolskem centru v Crnomlju. Poucevala je vee predmetov v razlicnir, 
izobrazevalnih programih . Na sedanjem delovnem mestu je postavila celotno strukturo in 
organizacijo dela. Njeno dele zajema celoten sklop pedaqoskeqa in poslovnega dela in 
nacrtovanja kot tudi svetovalno dele odraslim. Sodeluje z drugimi izobrazevalnimi 
organizacijami in pri pripravah nekaterih podzakonskih aktov, ki urejajo podrocje 
izobrazevanja odraslih. Je med ustanovitelji Drustva organizacij za izobrazevanje odraslih na 
srednjih selah , Pri delu sodeluje z Ministrstvom za delo, druzino in socialne zadeve, ki s 
svojimi projekti sofinancirajo izobrazevanje odraslih. 

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

kandidatih za ravnatelja/ico Organizacije enote Gimnazije Ljubljana Siska, ki opravlja tudi 
funkcijo direktorja zavoda Gimnazije Ljubljana Siska , na 14. seji dne 17. 10. 2007 ter 
oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Marjeti Kline Suzie, Ediju Kuklecu in 
Vandi Rebolj in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
17.10. 2007 

°
Na podlagi 56 . elena Zakona socialnem varstvu (Uradni list RS , st. 3/07 - uradno 
precisceno besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.) ter 27 . elena Statuta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - UPB) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. .. . 
seji dne ... .. sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za direktorja
 
Doma starejsjh obcanov Ljubljana Vic - Rudnik
 

Francu MAGISTRU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Doma starejsih 
obcanov Ljubljana Vic - Rudnik. 

Stevilka:
 
Datum : ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

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

Dom starejsih obcanov Ljubljana Vie Rudnik je glede na zgoraj navedeno dne 3. 10. 2007 Mestno 
obcino Ljubljana zaprosil za predhodno mnenje k imenovanju direktorja Doma starejsih obcanov 
Ljubljana Vie - Rudnik (v nadaljevanju: zavod). 

Franc Magister, rojen leta 1948, je leta 1972 diplomiral na Visji soli za socialne delavce v 
Ljubljani. Leta 1992 je opravil strokovni izpit predpisan za strokovne delavce in strokovne 
sodelavce na podroc]u socialnega varstva. Dne 6. 12. 2002 je prejel diploma Socialne zbornice in 
FIRIS-a 0 koncani soli za direktorjev socialnem varstvu. Ima vee kot 20 let delovne dobe na 
vodilnem delovnem mestu na podrocju dejavnosti socialnega varstva. 

Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo ugotavlja, da ima predlagana ustrezna znanja in 
izkusn]e za vodenje tega zavoda. 

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

kandidatu Francu Magistru za direktorja Doma starejslh obcanov Ljubljana Vie - Rudnik na 14. 
seji dne 17. 10. 2007 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi za imenovanega, ki 
ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 


