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PREDLOG 
16.5.2007 

Na podlagi 22. elena Zakona 0 varnosti cestnega prometa (uradno precisceno besedilo, Uradni 
list RS, st. 133/06 - UPB4 in 139/06 - ZORed) , 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 3. elena Odloka 0 ustanovitvi Sveta za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, st. 32/07) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na ... . seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 

I. 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 5 e i men u j e j 0 : 

predsednik : Slavko SLAK, predstavnik Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana 

clanl: 

Roman KOLAR, predstavnik Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana 

- predstavniki uporabnikov : 

Mihaela KERIN, Zavod za solstvo, Obmocna enota Ljubljana 
Ria JAGODIC, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana 
Bogomir POLAJNAR, Izpitni center za voznike vozil na motorni pogon, 

Sektor za upravne notranje zadeve, Upravna 
enota Ljubljana 

Stane ZEROVNIK, Zdruzenje soferjev in avtomehanikov 
Janez GARBAJS, AVTOSOLA AMZS, d.o .o. 
Tatjana FURLAN, predstavnica mentorjev za preventivo in vzgojo v 

cestnem prometu v osnovni soli 
Andrej KMETIC, Ljubljanski potniski promet d.o.o 

- predstavniki izvajalcev: 

Brane GASPAROVIC, KPL, d.d. 
Tadej MARINKO, Cestno podjetje Ljubljana, d.d. 
Peter DERNIC , Javna razsvetljava, d.d. 
Milan KOTNIK, Urad uniformirane policije, Uprava za notranje zadeve 

Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta in zacne teet z dnem konstituiranja sveta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 



Obrazlozitev: 

Zakon 0 varnosti cestnega prometa v 22. clenu med drugim doloca, da za nacrtovan]e in 
usklajevanje nalog preventive in vzgoje v cestnem prometu na lokalni ravni ustanovijo 
samoupravne lokalne skupnosti (v nadaljnjem besedilu: lokalne skupnosti) svete za preventivo 
in vzgojo v cestnem prometu. Svet za preventivo in vzgojo je organ lokalne skupnosti, ki ga 
sestavljajo predstavniki sveta lokalne skupnosti ter uporabnikov in izvajalcev nalog s podrocja 
preventive in vzgoje v cestnem prometu z obmocja lokalne skupnosti. 

Odlok 0 ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (Uradni list RS, st. 32/07) v 
2. clenu doloca, da je svet organ Mestne obcine Ljubljana, ki ga sestavljajo predstavniki Mestnega 
sveta Mestne obclne Ljubljana, uporabnikov in izvajalcev nalog s podrocja preventive in vzgoje v 
cestnem prometu. Dolocbe 3. elena med drugim doloca]o, da ima svet predsednika in dvanajst 
clanov, ki jih imenuje Mestni svet Mestne obcine Ljubljana. Svet sestavljajo: 

dva (2) predstavnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana,
 
sedem (7) predstavnikov uporabnikov,
 
stirje (4) predstavniki izvajalcev.
 

Mandat clanov sveta traja stirl leta in zacne tecl z dnem konstituiranja sveta. 

V postopku evidentiranja za predstavnike Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana so prispeli trije 
predlogi. Komisija je sklenila mestnemu svetu predlagati, da se v svet kot predstavnika Mestnega 
sveta Mestne obcine Ljubljana imenuje: 

- za predsednika sveta Slavko SLAK, mestni svetnik, roj. 8. 2. 1962, gradbeni tehnik 
- za clana sveta Roman KOLAR, mestni svetnik, roj. 11. 12. 1961, univ. dipl, obramboslovec 

Na podlagi poziva komisije so kot predstavniki uporabnikov predlagani : Mihaela KERIN, Zavod za 
solstvo, Obrnocna enota Ljubljana; Ria JAGODIC, Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana; Bogomir 
POLAJNAR, Izpitni center za voznike vozil na motorni pogon, Sektor za upravne notranje zadeve, 
Upravna enota Ljubljana; Stane ZEROVNIK, Zdruzenje soferjev in avtomehanikov, Janez 
GARBAJS, AVTOSOLA AMlS, d.o.o.; Tatjana FURLAN, predstavnica mentorjev za preventivo in 
vzgojo v cestnem prometu v osnovni soli; Andrej KMETIC, Ljubljanski potnlskl promet d.o.o ter kot 
predstavniki izvajalcev predlagani: Brane GASPAROVIC , KPL, d.d.; Tadej MARINKO, Cestno 
podjetje Ljubljana, d.d.; Peter DERNIC, Javna razsvetljava, d.d.; Milan KOTNIK, Urad uniformirane 
policije, Uprava za notranje zadeve Ljubljana, Ministrstvo za notranje zadeve. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 9. seji dne 16. 5. 2007 oblikovala 
predlog sklepa, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
16.5.2007 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo) in 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji 
dne .... sprejel 

SKLEP
 
o imenovanju nadomestnega predstavnika MOL 

v Svet Osnovne sole Prezlhoveqa Voranca 

I. 

V Svet Osnovne sole Prezihoveqa Voranca se namesto Dusane SKOF za predstavnika 
Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Niko GRACAN. 

II. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

S sklepom st. 014-113/05-2 0 imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet 
Osnovne sole Prezihoveqa Voranca je bila na 25. seji mestnega sveta dne 28. 11. 2005 med 
drugim imenovana za predstavnico Mestne obcina Ljubljana Dusana Skof. One 10. 4. 2007 
je imenovana svetu osnovne sole podala odstopno izjavo. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je izvedla postopek evidentiranja za 
nadomestnega predstavnika oz. predstavnico. Izmed dveh predlogov je komisija sklenila 
predlagati mestnemu svetu Nika Gracana, ki je rojen leta 1954. Zaposlen je v Domu starejslh 
obcanov Ljubljana, Vic - Rudnik ter stanuje v Ljubljani. 

Komisija je na 9. seji dne 16. 5. 2007 oblikovala predlog sklepa 0 prenehanju mandata in 
imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole 
Prezihoveqa Voranca in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
16.5.2007 

Na podlagi 28. elena Zakon 0 zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, st. 23/05 - uradno 
precisceno besedilo) in 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 
in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne ... . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana 
v Svet Psthlatricne klinike Ljubljana 

I. 

V Svet Psihiatricne klinike Ljubljana 5 e i men u j e : 

Ziva GRDIC KORITNIK. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, st. 23/05 - uradno precisceno besedilo) v 28. 
clenu med drugim doloca, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, delavcev 
zavoda in zavarovancev oziroma drugih uporabnikov. Svet zavoda, ki opravlja dejavnost na 
sekundarni ravni, sestavljajo tudi predstavniki obcin oziroma mesta, na katerih obmocju 
zavod opravlja dejavnost. Sestava in stevilcno razmerje je doloceno z aktom 0 ustanovitvi 
zavoda. 

Na podlagi poziva direktorja Psihlatricne klinike Ljubljana za imenovanje enega predstavnika 
Mestne obcine Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed sestih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu Zivo GRDIC 
KORITNIK, rojeno 1947, doktorico medicine, stanujoco v Ljubljani, dela kot direktorica. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 9. seji dne 16. 5. 2007 
oblikovala predlog sklepa 0 imenovanju predstavnice Mestne obclne Ljubljana v Svet 
Psihiatrlcne klinike Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
16.5.2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, 51. 16/07 - uradno precisceno besedilo) in 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na ... seji dne ... 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Hinka Smrekarja 

Danici VECERIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Hinka 
Smrekarja. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, 51. 16/07- uradno precisceno besedilo) mora svet zavoda pred odlocitvllo 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 Hinka Smrekarja, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu 51. 33/07 dne 13. 4. 2007, se je prijavilo sest kandidatov, ki 
izpolnjujejo formalne pogoje za ravnatelja osnovne sole. Svet osnovne sole je zaprosil za 
mnenje lokalno skupnost. 

Danica VECERIC, univerzitetna diplomirana pedagoginja in predmetna uciteljica zgodovine 
in geografije, z nazivom svetnica, je sprva poucevala na OS Zadobrova, od leta 1987 dalje 
pa poucuje geografijo in zgodovino na osnovni soli Savsko naselje. Je vodja druzboslovno
naravoslovnega aktiva in raziskovalnih taborov, mentorica vesele sole ter ze cetrf mandat 
sindikalna zaupnica. V sodelovanju s Filozofsko fakulteto ter pedaqosklrn institutorn izvaja 
hospitacijske nastope, sodeluje pri izobrazevan]u studentov za preverjanje in ocenjevanje 
znanja, pri pripravi testov ter terenskih vaj, vodi mentorsko mrezo za geografijo in sodeluje 
pri evalvaciji vpeljevanja devetletke. Sodeluje tudi z Andraqosk lm centrom in Dopisno 
delavsko univerzo Univerzum, je soavtorica ucbenlkov in delovnih zvezkov ter avtorica knjige 
Siovenija, ki je namenjena ucencem drzav Evropske unije. Orustvo uciteliev geografije ji je 
podelilo Priznanje za nadpovprecno pedaqosko in strokovno dele na podrocju geografije. 

Rebeka VELAK, profesorica matematike in tehnike, po nazivu svetovalka, je poucevala na 
OS Vic, sedaj poucuie na OS Hinka Smrekarja. Poleg poucevanja organizira in vodi 
naravoslovne tabore ter interesne dejavnosti: logiko, racunalnistvo, programiranje in solski 
radio, je mentorica ucencev, ki so pod njenim mentorstvom osvojili 7 zlatih in 28 srebrnih 
priznanj na tekmovanjih iz logike in matematike. Solska podrocna tekmovanja tudi organizira, 
vodi ter sodeluje v ocenjevalnih komisijah. Sodeluje tudi kot ocenjevalec pri nacionalnem 
preverjanju znanja ter v stevilnih projektih. Udelezuie se programov stalnega strokovnega 
izpopolnjevanja na svojem podrocju. 



• 
• 

Prirnoz GARAFOL, diplomirani inzenir lesarstva, mentor po nazivu, je po zakljuceni Srednji 
soli za gostinstvo in turizem vpisal visokosolski stuo] lesarstva. Po diplomi se je zaposlil na 
Srednji lesarski soli v Skofji loki, kjer poucu]e strokovno teoreticne predmete. Udelezuje se 
programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja ter opravlja dodatne naloge, kot so 
izobrazevan]e odraslih, izdelava urnika, oblikovanje solskeqa casoplsa, organizacija 
maturantskega plesa, zasnoval je predstavitev sole na Ljubljanskem pohistvenem sejmu, 
izvaja racunalnisko usposabljanje za ucitelje svoje sole ter opravlja delo tajnika izpitnega 
odbora za zakliucni izpit. 

Boza SARBEK, profesorica kemije in biologije, specialistka managementa v izobrazevaniu, 
po nazivu svetovalka, poucu]e na OS Ledina. Je uspesna mentorica mladim raziskovalcem, 
za kar je prejela priznanje Mestne obcine Ljubljana. Aktivno sodeluje na raziskovalnih 
taborih, ki jih organizira Zveza prijateljev mladine, sodeluje s Pedaqosko fakulteto in je 
mentorica studentorn na praksi. Vodi nacionalni projekt zdrava sola, bila je multiplikator za 
podroc]e biologije, dodatno pa se je usposobila tudi za poucevanje izbirnega predmeta 
informatika in racunalnistvo v osnovni soli. Udelezila se je tudi stevilnih drugih seminarjev za 
dodatno strokovno izpopolnjevanje. Bila je clanica Sveta Sole, predsednica 10 00 sindikata, 
sindikalna zaupnica, trenutno pa clanica 10 SVIZA. Na osnovni soli Ledina je koordinirala 
dye pomembni in odmevni prireditvi, in sicer obelezitev 150-letnice sole ter dejavnosti ob 
obisku zupanov evropskih prestolnic. 

Janez SPAN, profesor telesne vzgoje, po nazivu svetovalec. Svojo pedaqosko pot je zacel 
na OS Mirana Jarca, od leta 1987 pa je zaposlen na OS Hinka Smrekarja. Poleg rednega 
dela in obveznosti uspesno deluje v strokovnih skupinah in v razlicnlh projektih, ki so 
namenjeni rnotoricno oviranim otrokom, otrokom nadarjenim za sport , sodeluje v akciji S 
sportorn proti drogi, Odprimo igrisca in telovadnice, pri sportni znacki Krpan in Ziati soncek. 
Udelezeval se je programov dodatnega strokovnega izpopolnjevanja, pridobljena znanja pa 
je s pridom uporabljal pri organizaciji in pripravi razlicnlh sportnih tekmovanj, pri vodenju sole 
v naravi in kot vodja taborov. Bil je zunanji ocenjevalec sportne vzgoje v devetletki, mentor 
pripravnikom in studentom Fakultete za sport. 

Bostian ZELEZNIK se nima neposrednih delovnih izkusen] na ravnateljskem delovnem 
mestu. Njegova znanja in izkusn]e na vodstvenem delovnem mestu so vezana na ozje 
strokovno podroe]e (gospodinjstvo, prehrana, sola v naravi). Tri leta je bil pornocnik direktorja 
v Centru solskih in obsolskih dejavnosti za podrocje kulture bivalnega standarda in prehrano. 
Udelezeval se je mednarodnih strokovnih kongresov s podrocja prehrane in naravoslovja. V 
vzgoji in izobrazevanju ima dvanajst let delovnih izkusen], od leta 2006 ima naziv svetovalec, 
leta 2003 je opravil ravnateljski izpit. Ima dragocene organizacijske izkusnje s solo v naravi, 
naravoslovnimi in druzboslovniml tabori, kot clan in predsednik sveta ene od osnovnih sol 
pozna tudi pristojnosti sveta sole, kakor tudi solsko in delovnopravno zakonodajo. Kot 
sindikalnemu zaupniku in predsedniku sveta sole mu je bilo omoqoceno spoznati poslovanje 
pray vseh organov sole kot javnega zavoda. 

Glede na strokovno izobrazbo, pridobljeni najvisji naziv v solstvu, soavtorstva ucbenikov in 
avtorstvo strokovno-pedaqoske knjige Siovenija ter visoko priznanje Drustva uciteliev 
geografije zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevan]e in sport podpirata 
kandidaturo Danice Veceric. 

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

kandidatih za ravnatelja/ico Osnovne sole Hinka Smrekarja na 9. seji dne 16. 5. 2007 ter 
oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Danice Veceric in ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



•
 

PREDLOG 
16.5.2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - uradno preclsceno besedilo) in 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 ravnateljico Osnovne sole Livada 

Maji KAUCIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Livada. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu 5 53.a clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07- uradno preclsceno besedilo) 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 Osnovne sole Livada, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu dne 30. 3. 2007 , se je prijavila ena kandidatka, dosedanja vrsilka dolznosti 
ravnatelj ice sole, Maja Kaueie, ki izpolnjuje vse pogoje za ravnateljico osnovne sole . Svet 
osnovne sole je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Maja KAUCIC, profesorica defektologije za osebe z motnjami v dusevnern, telesnem in 
gibalnem razvoju , je diplomirala leta 1997, strokovni izpit je opravila leta 1999, naziv 
mentorica je pridobila leta 2002. Opravila je tudi ravnateljski izpit v Soli za ravnatelje. Na 
osnovni soli Livada je zaposlena od leta 1994. Sprva je bila asistentka v 1. in 2. razredu , 
kasneje pa se je zaposlila v svetovalni sluzbi, kjer se je ukvarjala predvsem z ucenci, ki imajo 
ucne tezave. Leta 2003 je prevzela dolznosti vrsilke dolznosti ravnateljice, kar opravlja ze 
cetrto leto. Na osnovni soli Livada, katere okolis je Rakova [elsa, se sola kar 95% otrok, ki 
prihajajo v vecini iz republik bivse Jugoslavije in iz slabsih socialno ekonomskih razmer. V 
solo je bilo v preteklem letu vkljueenih tudi 21 ucencev iz azilnega doma, ki so obvladali Ie 
albanski in nernski jezik. Zato v soli posveca]o veliko skrbi pray ucenju slovenscine tako 
starsev kot otrok. Izvajajo tudi programe racunalniskeqa opismenjevanja mater, za katere so 
ugotovili , da ne znajo niti prizgati racunalnika. Ucno pornoc nudijo kar petini vseh ucencev, 
pri cerner jim pomagajo studenti in prostovoljci Siovenske filantropije, Zveze prijateljev 
mladine ter Mladinsko sredisce Vic . Veliko pozornosti namenjajo tudi dejavnostim za 
zmanjsevan]e rnedvrstnlskeqa nasilja in nasilja v druzini, Otroci azilanti so delezni 
individualnega pouka, da se lahko kasneje uspesno vkljueijo v vzgojno izobrazevalni proces. 
Dosedanja vrsilka dolznosti Maja Kaueie, ki ima veliko znanja iz izkusen] pri delu z otroci 5 



posebnimi potrebami in zelo dobro pozna specifiko sole je ze do sedaj z veliko mere 
obcutljivosti in posluha vodila solo. 

OS Livada uziva v strokovni javnosti velik ugled, v svojem okolju pa je postala kulturno 
sredisce, ki zna prisluhniti vsem problemom otrok in starsev in jim vsestransko pomagati pri 
integraciji in napredku, zato zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport 
podpirata kandidaturo Maje Kaucic, 

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

kandidatki za ravnateljico Osnovne sole Livada na 9. seji dne 16. 5. 2007 ter oblikovala 
predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Maje Kaucic in ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
16.5.2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list 
RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo) in 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 ravnatelja Osnovne sole Prezlhoveqa Voranca 

Marjanu GORUPU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole 
Prezihoveqa Voranca. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni 
list RS, st. 16/07- uradno precisceno besedilo) mora svet zavoda pred odlocitvijo 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 Prezihoveqa Voranca, ki je bil 
objavljen v Solskih razgledih dne 31. 3. 2007, sta se prijavila dva kandidata, ki izpolnjujeta 
formalne pogoje za vodenje osnovne sole. 

Marjan GORUP je na osnovni soli Prezihoveqa Voranca zaposlen od leta 1984. Trinajst let je 
opravljal dela solskeqa svetovalnega delavca, ravnatelj sole je zadnjih deset let. Ze kot 
svetovalni delavec je pokazal veliko inovativnosti, saj je razvil lastno metodo dela z ucno in 
vedenjsko tezavnlmi otroki v osnovni soli, ki jo je evalviral v sodelovanju z lnstitutom za 
varovanje zdravja in Ministrstvom za solstvo leta 1989. Posledica te ucinkovite in odmevne 
metode je bila tudi vodenje lzobrazevanja za pedaqoske, zdravstvene in druge delavce, ki 
delajo z otroki in mladino. Zelo predano se je ukvarjal tudi s preventivnim delom na podrocju 
preprecevanja zasvojenosti in tudi tukaj je dosegel prenos prakticnih znanj in izkusen] na 
podroe]e temeljnih raziskav in posredovanja znanj pedaqoskirn in strokovnim delavcem v 
obliki delavnic pedaqoske komunikacije v kriznih razmerah. Ob nastopu prvega mandata 
ravnatelja ga je cakala sanacija sole po vecjern pozaru leta 1997, ukinjanje srbohrvaskih 
oddelkov ter stem povezano resevanje problema stiridesetih preseznih delavcev. Slediia je 
organizacija prireditve ob 100-letnici sole v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. 
Permanentno, vendar kriticno sledi novostim pri prenavljanju programov , solo vkljueuje v 
razlicne razvojne, raziskovalne in povezovalne projekte. Njegov vpliv presega prag Osnovne 
sole Prezlhoveqa Voranca , saj je clan razlicnih strokovnih komisij in tako dejaven pri 
spremembah sistema osnovnega solstva v Sioveniji. Po treh letih vodenja aktiva ravnateljev 



bivse obcine Center je v letosnjern letu imenovan za vodjo zdruzenja ravnateljev v Ijubljanski 
regiji. In ne nazadnje, imenovanemu je vodenje osnovne sole osrednja zivljenjska dejavnost, 
zato dele ravnatelja opravlja z veseljem. 

Bostian ZELEZNIK se nima neposrednih delovnih izkusen] na ravnateljskem delovnem 
mestu. Njegova znanja in izkusnje na vodstvenem delovnem mestu so vezana na ozje 
strokovno podroc]e (gospodinjstvo , prehrana, sola v naravi). Tri leta je bil pornocnik direktorja 
v Centru solskih in obsolsklh dejavnosti za podroc]e kulture bivalnega standarda in prehrano. 
Udelezeval se je mednarodnih strokovnih kongresov s podrocja prehrane in naravoslovja. V 
vzgoji in izobrazevanju ima dvanajst let delovnih izkusenj, od leta 2006 ima naziv svetovalec, 
leta 2003 je opravil ravnateljski izpit. Ima dragocene organizacijske izkusn]e s solo v naravi, 
naravoslovnimi in druzboslovnirnl tabori, kot clan in predsednik sveta ene od osnovnih sol 
pozna tudi pristojnosti sveta sole, kakor tudi solsko in delovnopravno zakonodajo. Kot 
sindikalnemu zaupniku in predsedniku sveta sole mu je bilo omoqoceno spoznati poslovanje 
prav vseh organov sole kot javnega zavoda. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport zaradi zagotovitve 
sistematicneqa strokovnega dela ter stevilnih dejavnosti v ugledni soli z dolgoletno tradicijo 
podpirata kandidaturo Marjana Gorupa. 

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

kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Prezihov Voranc na 9. seji dne 16. 5. 2007 ter 
oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Marjana Gorupa in ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



·~ 

PREDLOG 
16. 5. 2007 

Na podlagi 53. elena Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list 
RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo) in 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 ravnateljico Gimnazije Vic 

Alenki KRAPEZ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije Vic. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

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

V skladu s 53.a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevanja (Uradni list RS, 
st. 16/07- uradno precisceno besedilo) 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 Gimnazije Vic, ki je bil objavljen v casopisu Dnevnik dne 
6. 4. 2007, so se prijavili stirje kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje za ravnatelja gimnazije. Svet 
osnovne sale je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Alenka KRAPEZ, magistrica znanosti s podrocja informacijskih sistemov, je pridobila naziv svetnica 
leta 2000. Imenovana je bila dve leti raziskovalka na lnstitutu za elektroniko in vakuumsko tehniko v 
Ljubljani, kjer je bil njen prvi projekt mikroprocesorska alarmna naprava, prva v Sioveniji. Na Gimnaziji 
Vic je zaposlena ze sedemnajst let kot profesorica informatike. Sest let je bila tajnica SOlske 
maturitetne komisije, zadnjih sedem let pa je pornocnica ravnateljice sole. V zadnjih treh letih se je 
udelezila dveh mednarodnih konferenc s podrocja izobrazevanja v Brugesu in v Pragi ter treh domacih 
tecajev s podrocja upravnega poslovanja in samoocenjevanja na podlagi modela odlicnosti. Na 
podrocju pedaqoskeqa dela je razvijala in preizkusala stevilne inovacije na podrocju poucevanja in 
priprave gradiv, bila mentorica mladim tekmovalcem in raziskovalcem, ki so dosegali vidne uspehe, 
mentorica solske spletne strani, raziskovalnih taborov, solskernu casoplsu, dijaski skupnosti in 
uclteliem-pripravnlkom. Na soli je vodila strokovni aktiv za racunalnistvo, vodila, koordinirala in bila 
aktivna udelezenka v stevilnlh projektih, pripravila in izvajala interne tecaje racunalnistva ter 
predavala 0 kakovosti naCrtovanja ucneqa procesa. Kot pornocnica ravnateljice je sodelovala pri 
naCrtovanju, izvedbi in organizaciji dela v soli, sodelovala pri pripravi internih pravilnikov in se naprej 
koordinirala in sodelovala v domacih in mednarodnih projektih. Za dornace in mednarodne strokovne 
revije in zbornike je prispevala vrsto znanstvenih prispevkov, predavala na seminarjih in posvetih, bila 
clanica stevllnih komisij pri Zavodu RS za solstvo, ekspertnih skupin, programskih odborov za pripravo 
izobrazevalnih konferenc, glavna ocenjevalka v Drzavni predmetni skupini za maturo iz informatike in 
recenzentka ucbenikov in prispevkov za strokovna srecanja in strokovne revije. Prejela je priznanja za 
mentorstvo mladim raziskovalcem leta v letih od 1993 do 1998, priznanje za dosezeno 1. mesto na 



•
 

drzavnem tekmovanju spletnih strani srednjih sol in priznanje Rdecega kriza Siovenije za prispevek k 
humanitarni dejavnosti. 

Alenka GABRIC, magistrica kemijskega izobrazevanja, ima dvajset/etno prakso pri poucevanju. Naziv 
svetnica je pridobila leta 2001. V dolgoletni pedaqoski praksi je poucevala v programih strojnistva, 
kovinarstva, tekstila, druzboslovja in naravoslovja, trenutno poucu]e gimnazijce in bodoce ekonomske 
tehnike. Zaposlena je na Gimnaziji Kocev]e. Bila je mentorica stevilnlrn raziskovalnim nalogam, 
sodelovala s strokovnimi clankl in predavanji na kongresih doma in v tujini, bila recenzentka 
ucbenikov, prlrocnikov in multimedijskih gradiv. Zadnja leta je soavtorica ucbenikov za kemijo za 
devet/etko. Je clanlca Republiske predmetne komisije za kemijo, koordinatorica projekta Comenius ter 
clanica projektnega tima evropskega oddelka. Delala je in se sodeluje kot clanica v mnogih komisijah 
na drzavnih ravni, raziskovalne naloge, katerih mentorica je bila, so prejele stevilna priznanja Zveze 
organizacij za tehnicno kulturo, po njeni zaslugi se je eden od dijakov udelezll kemijske olimpijade na 
Kitajskem. lzkusen] na vodilnih in vodstvenih mestih nima. 

Vasja KOZUH je diplomiral leta 1996. Njegovo diplomsko delo je izslo v nakladi 1000 izvodov. Osem 
let je pouceval na Gimnaziji Vic. Vodil je raziskovalne tabore in mednarodne izmenjave na soli ter 
studijsko skupino za fiziko in sodeloval v razucruh razvojnih projektih. Veckrat se je izobrazeval v tujni , 
obiskoval tuje sole in se seznanjal z drugacnimi nacini dela. Leta 2003 je postal glavni urednik in clan 
uprave Zalozbe Rokus, ki je znana tudi po svojem inovativnem zaloznlskern programu. Tri leta je vodil 
zalozbo, leta 2004 je zakliucll se specialistlcni studij izobrazevalna fizika. Tudi v tem casu je po nekaj 
ur tedensko se pouceval na gimnaziji Vic. Pogodbeno je sodeloval se s Tehnisko zalozbo Siovenije, 
Gimnazijo Euro solo, Orzavno zalozbo Siovenije, Sidarto in z drugimi. Trenutno je ravnatelj Osnovne 
sole Dob. Pridobil si je naziv svetnik. Vasja Kozuh je avtor stevilnlh knjig in CD-ROMOV, tako s 
podrocja fizike, kot tudi s podroc]a popotnlstva, avtor stevilnih strokovnih clankov in referatov, je 
recenzent in prevajalec, sodeloval je pri urejanju ucbenikov pri zalozbi Rokus ter v projektih Fakultete 
za matematiko in fiziko ter Zavoda za solstvo, 

Alojz PLUSKO, diplomirani sociolog in profesor sociologije, ki je naziv svetovalec pridobil leta 1996, je 
v svoji bogati karieri opravljal naloge pornocnika ravnatelja, ravnatelja, drzavneqa sekretarja in 
direktorja. Sprva je pouceval na razlicnlh srednjih selah, bil strokovni sodelavec na podrocju 
izobrazevanja odraslih, leta 1992 je zacel poucevati na gimnaziji Poljane, kjer je kasneje postal 
pornocnlk in ravnatelj sole. Sodeloval je pri ponovni vzpostavitvi gimnazijskega programa v slovensko 
solstvo na zacetku devetdesetih let, bil je clan predmetne skupine za sociologijo in druzboslovne na 
Zavodu za solstvo in clan Republiske predmetne komisije za sociologijo . Na svojem strokovnem 
podrocju je kot soavtor sodeloval pri pripravi gradiv in ucbenikov. V casu priprav na maturo je 
sodeloval pri konceptualni postavitvi mature, ki je postala sestavina koncepta novega gimnazijskega 
programa (clan Podrocne kurikularne komisije za gimnazije). Kot ravnatelj je bil predsednik Skupnosti 
gimnazij Siovenije od 1993 do 1997. Na Ministrstvu za solstvo in sport, kjer je bil zaposlen od leta 
1997 do leta 2000 je bil odgovoren za srednje solstvo in izobrazevanje odraslih. Od leta 1998 je bil 
predsednik Programskega sveta za racunalnlsko opismenjevanje. Vodil je tudi Programski svet za 
stalno strokovno izpopolnjevanje. V solskem letu je ponovno pouceval sociologijo na Gimnaziji Poljane 
in dopolnjeval ucno obveznost na Gimnaziji Vic. V leti 2001 in 2002 je bil drzavni sekretar za 
predsolsko vzgojo in osnovno solo, od leta 2002 do 2005 direktor Zavoda za solstvo, ki je v teh letih 
priceI s pripravami na prenovo gimnazijskega programa, najprej s projektom Dldakticne prenove 
gimnazij in kasneje se s projektom Evropskih oddelkov. Od leta 2006 je zaposlen na Upravi Univerze 
v Ljubljani kot pornocnik prokuristke zadolzen za placno in kadrovsko politiko celotne univerze. 

Glede na bogato strokovno znanje, izkusenj na podrocju stroke in pedaqoskeqa dela z mladimi, 
dolgoletnega dela na Gimnaziji Vic ter vsestranskega poznavanja zivljenja in dela sole, zupan in 
Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport podpirata kandidaturo Alenke Krapez. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatih za 
ravnatelja/ico Gimnazije Vic na 9. seji dne 16. 5. 2007 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Alenke Krapez in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
16.5.2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo) in 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 ravnateljico Dijaskega doma Poljane 

Natasi FIFOLT se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Dijaskeqa doma 
Poljane. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07- uradno precisceno besedilo) 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 Dijaskeqa doma Poljane, ki je' bil objavljen v 
Uradnem listu RS, st. 29 dne 30. 3. 2007, se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje 
formalne pogoje za ravnateljico dijaskega doma. Svet dijaskega doma je zaprosil za mnenje 
lokalno skupnost. 

Natasa FIFOLT, diplomirana pedagoginja in profesorica sociologije je pridobila naziv 
svetovalka marca 2002. Zaposlena je bila na Osnovni soli Prezihoveqa Voranca kot razredna 
ucitellica, na Zavodu za usposabljanje gluhih in naqlusnih, od leta 1993 pa je zaposlena v 
Dijaskem domu Poljane, kjer je bila po petletni praksi vzgojiteljice, leta 2002 prvic imenovana 
za ravnateljico doma. 

Njen program vodenja in razvoja Dijaskeqa doma Poljane prica, da se je v svojem prvem 
mandatu temeljito seznanila z domsko problematiko ter skrbno nacrtovala cilje nadaljnjega 
razvoja na vseh podroqlh, zato zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevan]e in 
sport podpirata kandidaturo Natase Fifolt. 

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

kandidatki za ravnateljico Dijaskeqa doma Poljane na 9. seji dne 16. 5. 2007 ter oblikovala 
predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Natase Fifolt in ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
16.5.2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - uradno preeisceno besedilo) in 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 ravnatelja Dijaskega doma Tabor 

Stanislavu Bojanu ZUPETU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Dijaskeqa 
doma Tabor. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07- uradno precisceno besedilo) mora svet zavoda pred odloCitvijo 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 Dijaskega doma Tabor, ki je bil 
objavljen v Solskih razgledih dne 31. 3. 2007, sta se prijavila dva kandidata, ki izpolnjujeta 
formalne pogoje za ravnatelja dijaskega doma. Svet dijaskega doma je zaprosil za mnenje 
lokalno skupnost. 

Bojan CAVNIK je diplomiral na Vojaski akademij i kopenske vojske v Beogradu leta 1976. Po 
koncani akademiji je poveljeval in vodil ucno enoto za protiletalsko obrambo v Ljubljan i, od 
leta 1983 pa je pouceval vojaske predmete in bil vzgojitelj na vojaski gimnaziji Franc Rozman 
Stane. Leta 1989 je prevzel dolznosti upravnika in namestnika nacelnika (ravnatelja) 
omenjene gimnazije. Od leta 1992 je zaposlen v domu Tabor kot vzgojitelj . Poleg omenjenih 
dolznosti je opravljal tudi razllcne funkcije na drugih podrocjih. Bil je sekretar Obcmske 
strelske zveze bivse obcine Moste Polje, clan nadzornega odbora Zveze organizacij za 
tehnicno kulturo v tej isti obcini , soustanovitelj Drustva za rekreacijo v zvezi sportnih drustev 
Slovan. Za aktivno dele v Mestni organizaciji za tehnicno kulturo v Ljubljani je prejel pisno 
priznanje. V domu Tabor je se posebej aktiven na podrocju racunalnistva. Dom ima dye 
sodobni racunalniski ucilnici in je osrednji dijaski dom za racunalnisko opismenjevanje 
strokovnih in pedaqoskih delavcev v solskih institucijah v Sioveniji. Njegov prispevek in vpliv 
na razvoj racunalnistva v domovih za ucence in v drugih izobrazevalnih ustanovah v 
Sioveniji je zelo pomemben, saj je kot zunanji sodelavec Ministrstva za solstvo sodeloval pri 
projektih postavljanja racunalniskih omrezji . Vodil je tudi skupino vzgojiteljev - regijskih 
koordinatorjev za razvoj racunalnistva ter organiziral tri strokovna srecan]a ucitellev 
mentorjev za to podrocje. 



Stanislav Bojan ZUPET, predmetni ucitelj geografije in zgodovine, socialni pedagog ter 
magister sociologije-socialne ekologije, je v domu Tabor zaposlen ze sedemnajst let kot 
vzgojitelj, zadnjih petnajst let pa je tudi predstojnik dekliske stavbe. V prostem casu se je 
ukvarjal tudi z izobrazevaniem mladih gornikov, je soavtor Planinskega terminoloskeqa 
slovarja ter ucbenika Prehrana v gorah in recenzent del s podrocja gornistva in varstva 
narave. Sest let je imel status zunanjega strakovnega sodelavca Siovenske akademije 
znanosti in umetnosti. Kot dolgoletni sodelavec doma Tabor ter clan kolegija in sveta doma, 
zelo dobra pozna zivljen]e dijakov in dele sodelavcev, kakor tudi trenutno situacijo doma. 

Zaradi sirokeqa pedaqoskeqa znanja, dolgoletnih pedaqoskih in vodstvenih izkusen] v 
dekliski stavbi doma Tabor ter funkcij in aktivnosti v domu in zunaj njega, zupan in Oddelek 
za predsolsko vzgojo, izobrazevan]e in sport podpirata kandidaturo Stanislava Bojana 
Zupeta. 

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

kandidatih za ravnatelja Dijaskega doma Tabor na 9. seji dne 16. 5. 2007 ter oblikovala 
predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Stanislava Bojana Zupeta in ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
16. 5. 2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list 
RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 26/0 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Dijaskega doma Vic 

Branki MAHER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Dijaskeqa doma Vic. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu 5 53.a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07- uradno precisceno besedilo) 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 Dijaskeqa doma Vic, ki je bil objavljen v Solskih 
razgledih dne 31. 3. 2007 , se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje formalne pogoje za 
ravnateljico dijaskega doma . Svet dijaskega doma je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Branka MAHER je diplomirala leta 1979. V Dijaskem domu Vic je sedemnajst let delala kot 
vzgojiteljica, aprila 1997 je postala pomocnica ravnateljice, septembra 1998 pa je postala 
ravnateljica doma. Pridobila je naziv svetovalke, ima opravljen ravnateljski izpit , ves cas se je 
udelezevala strokovnih izpopolnjevanj. Delo v dijaskem domu pozna tako 5 pedaqoskeqa, 
organizacijskega in tehnicneqa vidika . Dijaski dom v casu solanja ucencern nadomesti 
njihov dom in starse, zato je zelo pomembno, za kaksen program se vodstvo doma 
zavzema . V svoj program dela je gospa Branka Maher zapisala, da se bo prizadevala za 
izbolisevanie bivalnih pogojev, za estetsko ureditev zunanjih povrsin, razvijala in 
dopolnjevala organizirano pornoc pri uceniu , animirala ucence za aktivno vlogo pri odlocanju , 
pri resevaniu konfliktov in tezav, poglobila sodelovanje 5 solarni , 5 katerih prihajajo stanovalci 
doma. Prizadevala se bo tudi za dodatne dejavnosti (oddajanje sob v pocitniskem casu), 5 

katerimi lahko dom pridobi dodatna financna sredstva za izboljsanje pogojev zivljenja in dela, 
vendar , kot je zapisala ravnateljica, nikoli na skodo ucencev. V Vlogi je tudi napisala , da je 
dijaski dom, kot vzgojna ustanova, ki mora predvsem skrbeti za dobre medsebojne odnose , 
tako med dijaki samimi , kot tudi med dijaki in pedaqoskimi delavci-vzgojitelji, katerih naloga 
je, poleg skrbi za varnost, tudi pomoc ucencern pri prilaganju zlvljenju v domu , pornoc pri 
osebnostni rasti in pri doseganju dobrega ucneqa uspeha . 



Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevan]e in sport podpirata kandidaturo Branke 
Maher. 

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

kandidatki za ravnateljico Dijaskega doma Vic na 9. seji dne 16. 5. 2007 ter oblikovala 
predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Branke Maher in ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
16. 5. 2007 

Na podlagi 38. elena Zakona a uresnicevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, st. 
96/02), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in Odloka a 
ustanovitvi javnega zavada Arhitekturni muzej Ljubljana (Uradni list RS, st. 74/04) je Mestni svet 
Mestne obclne Ljubljana na ... .. seji dne .... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju vrsilca dolznostl ravnatelja javnega zavoda 
Arhitekturni muzej Ljubljana 

I. 

Za vrsilca dolznosti ravnatelja javnega zavada Arhitekturni muzej Ljubljana 5 e i men u j e: 

dr. Peter KRECIC. 

II. 

Mandat vrsilca dolznosti ravnatelja traja do imenovanja ravnatelja javnega zavada, vendar 
najvee eno leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Dosedanjemu ravnatelju Arhitekturnega muzeja Ljubljana dr. Petru Krecicu potece mandat 
3. 6. 2007. Komisija za mandatna vprasania, volitve in imenovanja (v nadaljevanju komisija) je 
pricela z razpisnim postopkom za imenovanje novega ravnatelja/ice javnega zavada. Javni 
razpis je bil objavljen v Uradnem Iistu Republike Siovenije st. 29 dne 30. 3. 2007, obvestilo a 
objavi javnega razpisa pa v casoplsu Delo dne 30. 3. 2007. Zaradi neuspelega javnega razpisa 
je komisija sprejela sklep na 8. seji dne 18. 4. 2007, da ponovno objavi javni razpis, ter 
obravnavala besedilo javnega razpisa za ravnatelja/ravnateljico javnega zavada Arhitekturni 
muzej Ljubljana, ko je besedilo tudi potrdila. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem Iistu 
Republike Siovenije st. 39 dne 4. 5. 2007 ter obvestilo a objavi v casopisu Oelo dne 4. 5. 2007. 
Postopek oblikovanja predloga skiepa se ni koncan, zato je za cas do imenovanja novega 
ravnatelja/ice potrebno imenovati vrsilca dolznosti ravnatelja muzeja, vendar najvec za eno. 
Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu dosedanjega ravnatelja dr. Petra KRECICA. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 9. seji dne 16. 5. 2007 oblikovala 
predlog sklepa a imenovanju vrsllca dolznosti ravnatelja Arhitekturnega muzeja Ljubljana, ki ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



.
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7. izredna seja MS MOL, 
s a: 

PREDLOG 
16.5.2007 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 
21. in 23. elena Odloka 0 ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 109/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na . 
seji dne ... sprejel 

S K L E P
 

o imenovanju direktorice
 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne obclne Ljubljana
 

I. 

Za direktorico Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana s e i men u j e: 

Jozka HEGLER. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu z 21. in 23. elencm Odloka 0 ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 109/01; v nadaljevanju: odlok) direktorja na podlagi 
javnega natecala in po predhodnem mnenju nadzornega sveta za mandatno dobo stlrlh let 
imenuje ustanovitelj . Nadzorni svet objavi javni natecaj . 

Dosedanji direktorici Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana Jozki Hegler 
potece stiriletni mandat 26. 5. 2007, zato je Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne obcine Ljubljana (v nadaljevanju: nadzorni svet) v skladu z 21. clenorn odloka objavil 
javni nateca] za imenovanje novega direktorja/direktorice. Nadzorni svet je na 31. seji dne 
17. 4. 2007 obravnaval besedilo javnega natecaia, ko je besedilo tudi potrdil. Javni nateca] 
je bil objavljen v Uradnem Iistu RS, st. 38 dne 26. 4. 2007, obvestilo 0 objavi javnega 
nateca]a pa v casopisu Dnevnik dne 21. 4. 2007. Nadaljnji postopek je vodila Komisija za 
mandatna vprasania , volitve in imenovanja. 

Na javni nateca] je pravocasno prispela ena vloga. Ciani Komisije za mandatna vprasanla , 
volitve in imenovanja so se na 9. seji dne 16. 5. 2007 seznanili z vlogo in soglasno ugotovili, 
da kandidatka izpolnjuje pogoje natecaja ter soglasno sprejeli sklep, da se mestnemu svetu 
predlaga, da se za direktorico Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana 



• 

imenuje Jozko Hegler. Komisija je v skladu z 19. clenorn Odloka 0 ustanovitvi Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 109/01) zaprosila 
nadzorni svet za predhodno mnenje k imenovanju imenovane za direktorico Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana. Nadzorni svet je dne 18. 5. 2007 podprl 
kandidaturo Jozke Hegler za direktorico Javnega stanovanjskega sklada Mestne obclne 
Ljubljana in podal za njeno imenovanje pozitivno predhodno mnenje. Komisija se je z 
navedenim seznanila dne 21.5.2007. 

Jozka HEGLER, rojena leta 1953, univ. dip!. inz. arhitekture je direktorica Javnega 
stanovanjskega sklada MOL od leta 2003, stanujoca v Ljubljani. Od leta 1978 do 1984 je 
delala v gradbenih podjetjih ter na Gradbenem centru Siovenije. Leta 1985 se je zaposlila v 
javni upravi v Komiteju za urejanje prostora ObCine Ljubljana. Zadnje leta pred 
reorganizacijo lokalne samouprave je bila sekretarka za urejanje prostora in clanica 
lzvrsneqa sveta Obclne Ljubljana Center, kamor so poleg prostora sodHi se komunalna 
infrastruktura, stanovanja in denacionalizacija zemljisc, stavb in stanovanj. Nato je bila tri 
leta drzavna podsekretarka na Ministrstvu za gospodarske dejavnosti zadolzena za 
gradbenistvo in industrijo gradbenega materiala ter usklajevanje industrijskih tehnicnih 
predpisov s pravnim redom drzav Evropske unije. V tem casu je spoznala procese 
nastajanja regulative kot tudi vse pomernbnejse gospodarske subjekte s tega podrocja in 
njihove strokovne asociacije. Leta 1998 je bila imenovana za direktorico Stanovanjskega 
sklada Ijubljanskih obcin, hkrati pa je opravljala dele pooblascene vodje Oddelka za 
stanovanjsko gospodarstvo Mestne obcine Ljubljana do 1. 7. 2002, ko sta bili ti 
dye organizacijski obliki stanovanjskega gospodarstva v skladu z Zakonom 0 javnih skladih 
preoblikovani v Javni stanovanjski sklad MOL. Bila je clanica Nadzornega sveta 
Stanovanjskega sklada RS ter clanica upravnih odboro ali nadzornih svetov Zdruzen]a za 
neprernicnine pri GZS, Salonita Anhovo d.d., Ingrada VNG Celje, Zavoda za gradbenistvo 
Siovenije, Gradbenega instituta ZRMK d.d., Zdruzenia za gradbenistvo in IGM ter Zdruzenja 
za inzenirinq pri GZS. Od ustanovitve leta 2000 je bila podpredsednica, od leta 2004 pa 
predsednica Stanovanjske zbornice Siovenije ter clanica strokovnega sveta vsakoletnega 
gradbenega sejma Megra v Gornji Radgoni. S strokovnimi prispevki sodeluje na posvetih s 
stanovanjskega podrocja ter se aktivno vkljucuje v pripravo resorne zakonodaje. V svojem 
programu dela JSS MOL zef nadaljevati dosedanje uspesno dele ter ga nadgraditi z 
iskanjem novih oblik stanovanjske oskrbe kot tudi s prizadevanji za uvedbo 
subvencioniranja najemnin v zasebnih stanovanjih ter organiziranju najema zasebnih 
stanovanj z namenom nadaljnjega oddajanja v najem pod reguliranimi pogoji. Se naprej si 
bo prizadevala za nadaljevanje gradnje stanovanj skladno z naceli trajnostnega razvoja ter 
zrnanjsevanja porabe energije ob hkratnem povecevanju bivalnega ugodja. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 9. seji dne 16. 5. 2007 
oblikovala predlog sklepa 0 imenovanju direktorice Javnega stanovanjskega sklada Mestne 
obcine Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. V primeru sprejema 
predmetnega sklepa bo izbrani kandidatki vrocen sklep 0 imenovanju. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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