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PREDLOG 
21.2.2007 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno preclsceno besedilo in 129/06) 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 

SKLEP 

o imenovanju nadomestne predstavnice 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Mladi rod 

I. 

V Svet Vrtca Mladi rod se namesto Mateje DROBNIC za predstavnico Mestne obcine 
Ljubljana i men u j e : 

Ajda STRNAD. 

II. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

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

Ravnateljica Vrtca Mladi rod je poslala Mestni obcini Ljubljana dopis, v katerem je sporocila, da se 
dosedanja predstavnica Mestne obcine Ljubljana v svetu zavoda Mateja Drobnic ne more udetezevatl 
sej sveta. Imenovana je zaprosila Komisijo za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, da jo zaradi 
sluzbenih obveznosti te funkcije razresi, Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico . 

Prispela sta dva predloga , zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Ajdo Strnad. 
Imenovana se je rodila leta 1986, studlra socialno pedagogiko in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 6. seji dne 21.2. 2007 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Mladi rod, ki ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
21.2.2007 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno precisceno besedilo in 129/06) 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 

SKLEP 

o imenovanju nadomestne predstavnice
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Zelena jama
 

I. 

V Svet Vrtca Zelena jama se namesto Mateja POLJANSKA za predstavnico Mestne obcine 
Ljubljana i men u j e : 

Ziatica KOSTADINOVIC. 

II. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

S sklepom st. 004-350/04-2 0 imenovanju treh clanov Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Zelena 
jama je bil na 17. seji mestnega sveta dne 21.2. 2005 med drugim imenovan za clana sveta vrtca 
Matej Poljansek. One 5. 2. 2007 je imenovani zaprosil Komisijo za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja, da ga zaradi bivanja v tujini te funkcije razresi , Na tej podlagi je Komisija za mandatna 
vprasanja, volitve in imenovanja prtcela 5 postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. 
clanico. 

Prispela sta dva predloga, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Ziatico Kostadlnovic, 
Imenovana se je rodila leta 1955. Po izobrazbi je gimnazijska maturantka in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 6. seji dne 21. 2. 2007 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Zelena jama, ki 
qa predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
21.2.2007 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 7. 
elena Odloka 0 organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list RS , st. 102/01) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na ... . sej i dne ..... sprejel 

5 K L E P 

o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obclne Ljubljana v Svet Gasilske 
brigade Ljubljana 

I. 

V Svet Zavoda Zivalski se namesto Fedorja Zajca za predstavnika Mestne obcine Ljubljana 
imenuje: 

Matija LESAR. 

II. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka:
 
Datum : ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Odlok 0 organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list RS, st. 102/01) v 7. clenu med drugim 
doloca, da svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja in en predstavnik uporabnikov 
oziroma zainteresirane javnosti, ki ga imenuje ustanovitelj ter da jim mandat traja stiri leta. 

Predsednik Sveta Gasilske brigade Ljubljana je poslal Komisiji za mandatna vprasanja , volitve in 
imenovanja dopis, v katerem je sporocil , da je dosedanja predstavnik Mestne obcine Ljubljana v svetu 
zavoda Fedor Zajec , ki je bil imenovan 5 sklepom mestnega sveta st. 004-341/04-3, meseca 
novembra umrl. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja prlcela s 
postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

V postopku evidentiranja sta prispela dva predloga. Komisija je sklenila mestnemu svetu predlagati, da 
v svet zavoda, kot predstavnika Mestne obcine Ljubljana, imenuje Matijo Lesarja. Imenovani je rojen 
leta 1951, stanuje v Ljubljani in je po izobrazbi univ. dipl. ekonomist ter dela kot direktor podjetja 
Lesimex. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 6. seji dne 21. 2. 2006 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Gasilske brigade 
Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
21. 2.2007 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno preclsceno besedilo in 129/06) 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 obclne Ljubljana v Svet Srednje ekonomske sole Ljubljana
 

I. 

V Svet Srednje ekonomske sole Ljubljana s e i men u j e : 

Stane JERAJ. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

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

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 98/05 - uradno 
precisceno besedilo in 129/06) v 46. clenu med drugim doloca, da je v svetu sole eden izmed 
predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne skupnosti, na obrnoc]u katere ima zavod sedez, kolikor 
je ustanovitelj drzava. Navedeni clen doloca tudi, da so clani imenovani za mandatno obdobje stirlh 
let. 

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

Izmed stirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu Staneta Jeraja, raj. 1932, ki je 
po izobrazi praf. matematike in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 6. seji 21. 2. 2007 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Srednje ekonomske sole Ljubljana 
in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
21.2.2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno precisceno besedilo in 129/06) in 27. elena Statuta Mestne obcine 
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 Vrtca Dr. France Preseren 

Maji KUNAVER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Dr. France 
Preseren. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevan]a (Uradni list RS, 
st. 98/05 - uradno preclsceno besedilo in 129/06) si 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 Vrtca Dr. France Preseren, ki je bil objavljen v casopisu 
Uradnem listu RS, st. 5/07, so prispele dve vlogi, ki ustrezajo pogojem razpisa. Svet Vrtca Dr. France 
Preseren je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Maja Kunaver je zakliucila visoko strokovno solo, pedaqosko fakulteto - smer vzgojitelj predsolskih 
otrok, opravila je solo za ravnatelje in ravnateljski izpit. Imenovana dela v vzgoji in izobrazevanju ze 
triintrideset let. Do leta 2003 je v vrtcu Ljubljana-Center opravljala dele vzgojiteljice z obveznostjo 
koordinatorja in kasneje pedaqoskeqa vodje. V letu 2004 je v vrtcu Dr. France Preseren opravljala 
dele pomocnlce ravnateljice in septembra 2006 v tem vrtcu prevzela mesto v.d. ravnateljice. Njeni 
pogledi in cilji so usmerjeni v razvijanje vrtca, ki zagotavlja otrokom custveno ugodno in ustvarjalno 
klimo, celostni razvoj in dovolj kakovostnega znanja za samozavestno spopadanje s hitrimi 
spremembami in izzivi sodobnega casa. Kontinuirano zeli spremljati in analizirati potrebe otrok in 
starsev ter se odzivati na ugotovljene potrebe, kot so npr. programski cas, poslovni cas, zagotavljanje 
socasnosti, dodatni ter spostuje in se zavzema za rnoznost pravice izrazanja lastnega mnenja, 
strokovno in argumentirano kritiko in spodbuja zavzetost tistih, ki vedo, znajo in zmorejo s skupno 
dogovorjenimi nalogami in cilji, dvigniti kvaliteto dela. 

Mirjam Sprohar je koncala studij na Pedaqoski fakulteti in si pridobila visoko izobrazbo - smer 
sociaIna pedagogika, opravila je solo za ravnatelje in ravnateljski izpit. Imenovana dela v vzgoji in 
izobrazevanju ze enaintrideset let. Do leta 1996 je bila ravnateljica zasebnega vrtca, stiri leta 
ravnateljica javnega vrtca, sedaj opravlja dele svetovalne delavke v vrtcu. Kot ravnateljica bi v okviru 
nacionalnega dokumenta - kurikuluma, sestavila koncept razvoja vrtca, ki bi ga oblikovala skupaj z 
zaposlenimi in v katerem bi se odrazala prepoznavnost vrtca. Njeni pogledi so odprti za novosti in 
iskanje novih poti do elm boljsih ciljev in izpolnitev vrednot vrtca. Imenovani je pomembna strokovna 
rast delavcev in njihovo pocutje na delovnem mestu. Meni, da zadovoljstvo zaposlenih bistveno vpliva 
na dobro pocutle otrok, njihovih starsev in tako na uspesno in dobro opravljeno delo. 



Zupan in pristojni oddelek podpirata kandidaturo Maje Kunaver, ki ima po mnenju oddelka boljse 
strokovne in organizacijske sposobnosti za ravnateljico vrtca. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 obeh 
kandidatkah za ravnateljico Vrtca Dr. France Preseren na 6. seji dne 21. 2. 2007 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Maji Kunaver in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
21.2.2007 

Na podlagi 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 54/92, 56/92 - popr., 
42/94 - odl , US, 41/99, 26/01 , 2/04 in 7/04 - popr.) ter 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 

MNENJE 

h kandidaturi za direktorja
 
Centra za socialno dele Ljubljana Siska
 

Mihaelu ROTARJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Centra za socia/no
 
dele Ljubljana Siska.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev:
 

V skladu s 56. clenorn Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 54/92, 56/92 - popr., 42/94 
odl. US, 41/99, 26/01, 2/04 in 7/04 - popr.) imenuje direktorja javnega socialno varstvenega zavoda, 
katerega ustanovitelj je Republika Siovenija, svet zavoda s soglasjem ministra, in sicer po 
predhodnem mnenju lokalne skupnosti , v kateri ima zavod sedez. 

Svet Centra za socialno dele Ljubljana Siska je glede na zgoraj navedeno Mestno obcino Ljubljana 
zaprosil za predhodno mnenje k imenovanju direktorja tega zavoda. 

Mihael Rotar, rojen leta 1952, je po izobrazbi univerzitetni diplomirani prof. defektologije. Oddelek za 
zdravstvo in socialno varstvo Mestne uprave Mestne obcine Ljubljana ugotavlja, da ima predlagani 
ustrezna znanja in izkusnje za vodenje tega zavoda. 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatu 
Mihaelu Rotarju za direktorja Centra za socialno dele Ljubljana Siska na 6. seji dne 21. 2. 2007 in 
oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi za imenovanega, ki ga predlaga mestnemu svetu 
v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



3. seja MS MOL, k tc, 3 

PREDLOG 
5.3.2007 

Na podlagi 36. elena Zakona 0 uresnicevan iu javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, st. 
96/02, 123/06-ZFO-1 in 7/07- odl, US), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list 
RS, st. 26/01 in 28/01) in 10. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledalisee 
Ijubljansko (Uradni list RS, st. 73/04) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne 
... . sprejel 

SKLEP 

o spremembi Sklepa 0 imenovanju direktorice 
javnega zavoda Mestno qledalisce Ijubljansko 

V II. tocki Sklepa 0 imenovanju direktorice javnega zavoda Mestno gledalisee Ijubljansko 
stevilka 100-700/2006-12 dne 12. 2. 2007 se besedilo »in se prlcne s sprejemom tega 
sklepa« nadomesti z besedilom »in se pricne s potekom mandata dosedanjega direktorja«. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 
V skladu s 36. clenom Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
st. 96/02, 123/06-ZFO-1 in 7/07- odl , US, v nadaljevanju : ZUJIK) in 10. clenorn Odloka 0 

ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledalisee Ijubljansko (Uradni list RS, st. 73/04; v 
nadaljevanju MGL) direktorja na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta in 
strokovnega sveta javnega zavoda za mandatno dobo pet let imenuje ustanovitelj, t.j. Mestni 
svet Mestne obCine Ljubljana. 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana je na 3. izredni sejidne 12. 2. 2007 sprejel Sklep 0 

imenovanju direktorice javnega zavoda MGL. MGL je Komisijo za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja po sprejemu sklepa 0 imenovanju direktorice obvestil, da mandat 
dosedanjemu direktorju MGL, potece 30. 6. 2007. 

Pornocnica direktorja MGL v dopisu komisiji navaja, da je dosedanji direktor MGL (Boris 
Kobal) bil imenovan za programskega in poslovnega direktorja s sklepom Mestnega sveta 
Mestne obclne Ljubljana na 28. seji Mestnega sveta 19. 6. 1997 z dolocilom , da mandat traja 
pet let. Na podlagi sklepa Vlade RS 0 kriterijih za sklepanje pogodb 0 zaposlitv i direktorjev 
javnih zavodov (Uradni list RS st. 33/97), odredbe Ministrstva za kulturo 0 dolocitvi kolienika 
za dolocitev osnovne place direktorja MGL, je bila z direktorjem sklenjena pogodba 0 

zaposlitvi in sicer z datumom 1. 7. 1997, ko je bil sklep 0 imenovanju vrocen (in 
pravnornocen). Petletni mandat mu je potekel 30. 6. 2002. Boris Kobal je bil s sklepom 
Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana st. 004-5/2002-1 imenovan za direktorja tudi za 
naslednje mandatno obdobje. in to na 34. seji mestnega sveta 21. 1. 2002. Dosedanji direktor 
je bil torej s sklepom imenovan pred potekom mandatne dobe prejsnjeqa mandata, kot je to 
dolocal takrat veljavni podrocni zakon - ZUJIK ter posledicno tudi nova direktorica v letu 
2007. 

Glede na navedeno ter, da v bodoce ne bo prislo do podobnih nejasnosti, je Komisija za 
mandatna vprasanja, volitve in imenovanja na 6. korespondencni seji dne 5. 3. 2007 oblikovala 
predlog sklepa, da se besedilo »in se pricne s sprejemom tega sklepa« nadomesti z 
besedilom »in se pricne 5 potekom mandata dosedanjega direktorja«, ki ga predlaga 
Mestnemu svetu Mestne obcine Ljubljana v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 


