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PREDLOG 
7.2.2007 

Na podlagi 8. elena Zakona 0 imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list 
RS, st. 66/93- uradno precisceno besed ilo), 27., 30. in 31. elena Statuta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter 17. in 18. elena Poslovnika Mestnega sveta 
Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 84/02 in 69/03) je Mestni svet Mestne obclne 
Ljubljana na ..... seji dne ... .. sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Komisije za poimenvoanje neselij in ulic 

I. 

V Komisijo za poimenvoanje naselij in ulic se i men u j e j e j Q : 

Peter Jozef BOZIC predsednik 

dr. Milena Mileva BLAZIC clanica 

Ales MIZIGOJ clan 

Janez MOSKRIC clan 

dr. Bozo REPE clan 

Ales KARDELJ clan 

dr. Darko STRAJN clan 

II. 

Mandat clanov Komisije za poimenvoanje naselij in ulic je vezan na mandat Mestnega sveta 
Mestne obcine Ljubljana. 

III. 
Naloga komisije je obravnava oziroma priprava predlogov za poimenovanje naselij in ulic na 
obmocju Mestne obcine Ljubljana. 

IV. 
Ta sklep zacne veljati z dnem , ko ga sprejeme Mestni svet Mestne obcine Ljubljana.
 

Stevilka :
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 
V skladu z Zakonom 0 imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb (Uradni list RS, 
st. 66/93- uradno precisceno besedilo) 0 imenovanju, preimenovanju, zdruzevanju, 
razdruzevanju in odpravi naselij in ulic ter 0 dolocitvi obrnoci] naselij odloca obcinska 
skupscina. Dolocbe 18. elena Poslovnika Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana dolocajo, 
da mestni svet ustanovi delovna telesa za obravnavo posameznih gradiv iz pristojnosti 
mestnega sveta . Cetrti odstavek 50. elena poslovnika doloca, da mestni svet ne more 
odlocati 0 zadevah, katerih pristojno delovno telo ni obravnavalo. Iz navedenega izhaja, da 
mora mestni svet ustanoviti zacasno ali stalno delovno telo , ki bo pristojno za obravnavanje 



oz. predlaganje zadev na podrocju poimenovanja naselij in ulic, ter mora. V skladu s 30. 
clenorn Statuta Mestne obclne Ljubljana mora imeti delovno telo najmanj polovico clanov 
svetnikov. Delovno telo mestnega sveta vodi clan mestnega sveta kot predsednik . 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je v postopku evidentiranja prejela 
devet predlogov ter na 5. seji dne 7. 2. 2007 obravnavala in oblikovala predlog sklepa. 

Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v Komisijo za poimenovanje naselij in 
ulic imenujejo: 

Peter Jozef Bozic, mestni svetnik, roj. 1932, gimn. maturnat, pisatelj, publicist 
predsednik 

dr. Milena Mileva Blazlc, mestna svetnica, raj. 1956, dr. znanosti s podroc]a literarnih 
ved, docentka pedaqoske fakultete -clanica 

Ales Mizigoj, roj. 1928, univ. dipl. ekonomist, svetovalec, iz Ljubljane- clan 

Janez Moskric, mestni svetnik, roj. 1979, lesarski tehnik, absolvent Fakultete za upravo 
- clan 

dr. Bozo Repe, roj. 1956, doktor zgodovinskih znanosti, praf. na Filozofski fakulteti v Lj., 
iz Ljubljane - clan 

Ales Kardelj, mestni svetnik, roj. 1951, novinar, upokojenec - clan 

dr. Darko Strajn, raj. 1949, doktor znanosti, publicist, raziskovalec, prafesor - clan 

Komisija za mandatna vprasanla, volitve in imenovanja predlaga Mestnemu svetu Mestne 
obcine Ljubljana, da predlog sprejme. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
7.2.2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (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 ... sej 
dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnove sole Mirana Jarca 

Francki PETEK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Mirana 
Jarca. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53. clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno preclsceno besedilo in 129/06) si mora svet zavoda pred imenovanjem 
ravnatelja oziroma ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima 
zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole Mirana Jarca, ki [e bil objavljen v 
Uradnem Iistu RS, st. 135-136/06 dne 22. 12. 2006 je prispela samo ena vloga. Pri odpiranju 
vloge je bilo ugotovljeno, da kandidatka ustreza razpisnim pogojem. Svet Osnovne sole Mirana 
Jarca je zaprosil za mnenje lokalno skupnost, 

Francka Petek, dosedanja ravnateljica, je po svojih izkusnjah in po svojem dosedanjem delu 
primerna kandidatka za ravnateljico sole . Koncala je Fakulteto za naravoslovje in tehnologijo , 
smer matematika in fizika in si pridobila naziv profesor matematike. Strokovni izpit je opravila leta 
1976 in do leta 1998 je poucevala na razlicnlh srednjih selah: Gimnazija Beziqrad, Gimnazija 
Sentvid, Srednjesolski center Dornzale in Gimnazija Jozeta Plecnika. Leta 1998 je bila 
imenovana za ravnateljico Osnovne sole Mirana Jarca , opravila je ravnateljski izpit in solo za 
ravnatelje ter je v letu 2000 pridobila naziv svetnica. Imenovana je poleg dela , ki ga odlicno 
opravlja na osnovni soli, dejavna tudi v mnogih drugih skupinah, ki se ukvarjajo z vprasan]l 
razvoja solstva, med drugim je sodelovala v strokovni komisiji , ki je oblikovala Strategijo razvoja 
solstva do leta 2013 v Mestni obcini Ljubljana. Osnovna sola Mirana Jarca je ena bolj dejavnih sol 
v Mestni obcini Ljubljana in krepi poleg osnovnih dejavnosti tudi spremljevalne programe in 
projekte na soli, ki bogatijo kvaliteto pouka ter tradicijo dobrega izobrazevanja ucencev. 

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

kandidatki Francki Petek za ravnateljico Osnovne sole Mirana Jarca na 5. seji 7. 2. 2007 ter 
oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
7.2.2007 

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 obcine Ljubljana na ... seji 
dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Srednje sole za oblikovanje in fotografijo 

Alenki LUKMAN KOSIR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje sole 
za oblikovanje in fotografijo. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

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

V skladu s 53. clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno preclsceno besedilo in 129/06) si mora svet zavoda pred imenovanjem 
ravnatelja oziroma ravnateljice pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obmocju katere ima 
zavod svoj sedez, 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Srednje sole za oblikovanje in fotografijo, ki je bil 
objavljen v casoplsu Oelo dne 8. 12. 2006, so prispele tri vloge. Pri odpiranju vloge je bilo 
ugotovljeno, da vsi kandidati ustrezajo razpisnim pogojem. Svet Srednje sole za oblikovanje in 
fotografijo je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Alenka Lukman Kosir, dosedanja ravnateljica, je po svoji studijski usmeritvi strokovno, formalno in 
po svojih izkusnjah najprirnernejsa kandidatka za ravnateljico sole. Leta 1975 je diplomirala na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani in stem pridobila naziv profesor umetnostne zgodovine in 
zgodovine. Strokovni izpit za ucitelje je opravila 1994 leta, v letu 2003 pa se ravnateljski izpit in si 
v letu 2005 pridobila naziv svetnice. Na srednji soli je zaposlena ze od leta 1991 , v letu 2002 pa 
je prevzela dele ravnateljice Srednje sole za oblikovanje in fotografijo. Imenovana je poleg 
pedaqoskeqa dela aktivna tudi na podrocju strokovnega dela na podroeju mature in je bila 
imenovana za glavno ocenjevalko v predmetni maturitetni komisiji, Ministrstvo za solstvo in sport 
in Zavod Republike Siovenije za solstvo pa sta jo imenovali za clanlco v skupini za umetnostno 
zgodovino. Srednja sola za oblikovanje in fotografijo je spostovana in ugledna strokovna sola, ki 
ima tradicijo, ki jo ravnateljica Alenka Lukman Kosir skrbno ohranja. 

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

kandidatki Alenki Lukman Kosir za ravnateljico Srednje sole za oblikovanje in fotografijo na 5. seji 
dne 7. 2. 2007 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi in ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
7.2.2007 

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 obcine Ljubljana na ... seji 
dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Srednje zdravstvene sole Ljubljana 

Mariji VERBle se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje zdravstvene 
sole Ljubljana . 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu 5 53.a clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 98/05 - uradno precisceno besedilo in 129/06) si mora svet zavoda pred 
odlocitvi]» 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 zdravstvene sole Ljubljana, ki je bil 
objavljen v casopisu Delo dne 12. 1. 2007, sta prispeli dve vlogi. Pri odpiranju vloge je bilo 
ugotovljeno, da obe kandidatki ustrezata razpisnim pogojem. Svet Srednje zdravstvene sole 
Ljubljana je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Marija Verble, dosedanja pomocnica ravnateljice, je leta 1977 dokoncala Visoki studi] za 
zdravstvene delavce-oddelek za medicinske sestre. Po koncanern studiju je nadaljevala z 
strokovnim izobrazevanjem in sicer na zdravstvenem in na izobrazevatnern podrocju , ko je 
opravila izpit iz podrocja vzgoje in izobrazevania, Strokovno izobrazbo na podrocju 
lzobrazevan]a je pridobila na Pedaqoski fakulteti, kjer je na oddelku za defektologijo 
diplomirala leta 1995, se pred diploma pa si je pridobila naziv svetovalke. Leta 1997 je na 
Srednji zdravstveni soli v Ljubljani prevzela delovno mesto pomocnice ravnateljice. Marija 
Verble je po svojem strokovnem delu in po svoji izkusnjah primerna kandidatka za 
ravnateljico sole, ki je poleg pedaqoskeqa dela aktivna tudi na podrocju sprememb 
izobrazevalnln programov in priprav novih programov na podrocju srednjega poklicnega in 
srednjega strokovnega izobrazevan]a ter na podrocju visjesolskeqa lzobrazevanja. Srednja 
zdravstvena sola je po svoji ustanovitvi v letu 1997 postala ugledna in uspesna srednja sola. 
Veliko je k temu uspehu 5 svojo vizijo in delom pripomogla dosedanja pomocnica 
ravnateljice . 

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

kandidatki Mariji Verble za ravnateljico Srednje zdravstvene sole Ljubljana na 5. seji dne 
7 . 2. 2007 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi in ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
7. 2. 2007 

Na podlagi 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 36/04 -UPB1) 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 direktorja
 
Doma starejsth obcanov Ljubljana Bezigrad
 

Milosu RADOJEVICU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Doma starejsih 
obcanov Ljubljana Beziqrad. 

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 sedez. 

Svet Doma starejsih obcanov Ljubljana Beziqrad (v nadaljevanju: zavod) je dne 15. 1. 
2007 sprejel sklep, da za direktorja zavoda imenuje Milosa Radojevica, ter glede na 
zgoraj navedeno Mestno obcino Ljubljana zaprosil za predhodno mnenje k imenovanju 
direktorja tega zavoda. 

Milos Radojevic, rojen leta 1946, je po izobrazbi diplomiran politolog. Imenovani je ze 
stiriindvajset let zaposlen v Domu starejsih obcanov Ljubljana Beziqrad in sicer kot 
sekretar in pomocnik direktorja, zadnja dva mandata pa kot direktor. Oddelek za 
zdravstvo in socialno varstvo ugotavlja, da ima predlagani ustrezna znanja in izkusnje za 
vodenje tega zavoda. 

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

kandidatu Milosu Radojevicu za direktorja Doma starejsih obcanov Ljubljana Bezigrad na 
5. seji dne 7. 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 



PREDLOG 
12.2.2007 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 
10. elena Odloka 0 ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/95 
in 10/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o imenovanju Uredntskeqa odbora glasila »Ljubljana« 

I. 

V Urednisk i odbor glasila »Ljubjana« se i men u j e j e j 0 : 

Mitja MERSOL predsednik
 

Vesna KOS - BLEIWEIS clanica
 

dr. .Jozef KUNIC clan
 

Eva STRMLJAN KRESLIN clanica
 

Marija STERBENC clanica
 

II. 

Stevilka: 
Datum: 

Obrazlozitev: 

V skladu z 10. clenorn Odloka 0 ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Uradni list 
RS, st. 66/95 in 10/01) ima Uredniski odbor glasila »Ljubjana« pet clanov, ki jih imenuje 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana. Mandat clanov uredniskeqa odbora je vezan na 
mandat mestnega sveta. 

Komisija za mandatna vprasania, volitve in imenovanja je v postopku evidentiranja prejela 
deset predlogov ter na 2. izredni seji dne 12. 2. 2007 obravnavala in oblikovala predlog 
sklepa. 

Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v Uredniski odbor glasila »Ljubjana« 
imenujejo: 

Mitja MERSOL, mestni svetnik, raj. 1945, univ.dipl.novinar - za predsednika 

Vesna KOS BLEIWEIS, roj. 1944, dipl. pravnica, upokojenka 

dr. Jozef KUNIC, mestni svetnik, raj. 1946, doktor znanosti 

Eva STRMLJAN KRESLlN, mestna svetnica, raj. 1969, dipl.ekonomistka 
Marija STERBENC, raj.1949, dipl. org. dela, vodja splose in kadrovske sluzbe 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja predlaga Mestnemu svetu Mestne 
obcine Ljubljana , da predlog sprejme. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
12.2.2007 

Na podlagi 36. elena Zakona 0 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 10. 
elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledalisee Ijubljansko (Uradni list RS, st. 
73/04) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju direktorice
 
javnega zavoda Mestno gledalisce Ijubljansko
 

I. 

Za direktorico javnega zavoda Mestno gledalisee Ijubljansko s e i men u j e : 

Barbara HIENG SAMOBOR. 

II. 

Mandat imenovane traja pet let in se pricne 5 sprejemom tega sklepa. 

Sifra:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu 5 36. clenorn Zakona 0 uresnicevan]u javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
st. 96/02) in 10. clenorn Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledalisce Ijubljansko 
(Uradni list RS, st. 73/04; v nadaljevanju javni zavod) 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. 

Dosedanjemu direktorju javnega zavoda Borisu Kobalu je petletni mandat potekel 
21. 1. 2007, zato je Komisija za mandatna vprasania, volitve in imenovanja prlcela z 
razpisnim postopkom za imenovanje novega direktorja/direktorice javnega zavoda. Komisija 
za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 2. seji dne 13. 12. 2006 obravnavala 
besedilo javnega razpisa za direktorja/direktorico javnega zavoda, ko je besedilo tudi potrdila 
ter sprejela sklep. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem listu RS, st. 137-139/06 dne 
29. 12. 2006, obvestilo 0 objavi javnega razpisa pa v casopisu Delo dne 29. 12. 2006. Na 
razpis se je pravocasno prijavilo sest kandidatov. Komisija je na 3. seji dne 10. 1. 2007 
sprejela sklep, da opravi razgovor z vsemi kandidati, katerih vloge so popolne ter so 
predlozlli vsa ustrezna zahtevana dokazila. Kandidati so bili vabljeni na razgovor dne 
24. 1. 2007. Komisija je v skladu 5 36. clenom Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa za 
kulturo (Uradni list RS, st. 96/02) in 10. clenom Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Mestno 
qledalisce Ijubljansko (Uradni list RS, st. 730104) zaprosila za predhodno mnenje strokovni 
svet in svet javnega zavoda. Oba organa javnega zavoda sta podprla kandidaturo Barbare 
Hieng Samobor za direktorico javnega zavoda in podala za njeno imenovanje pozitivno 



.
.

predhodno mnenje. Komisija se je z navedenim seznanila na 5. seji dne 7. 2. 2007. Na 1. 
izredni seji dne 12. 2. 2006 so clani komisije odlocali 0 treh kandidatih za direktorja zavoda 
ter sprejeli sklep, da se mestnemu svetu predlaga , da se za direktorico javnega zavoda 
Mestno gledalisce Ijubljansko imenuje Barbaro HIENG SAMOBOR. 

Barbara Hieng Samobor, rojena leta 1961 je univ. diplomirana gledaliska in radijska 
reziserka. Studij je zakljuclla z rezjjo Cankarjevega Pohuisanja v dolini Sentflorjanski. Za to 
uprizoritev je leta 1986 prejela studentsko Presernovo nagrado. Kot svobodnjakinja je veliko 
rezirala, predvsem v SNG Drami Ljubljana , v Mestnem gledaliscu Ijubljanskem in v 
Presernovern gledaliscu Kranj. Leta 1995 se je redno zaposlila na oddelku za igrani program 
Radia Siovenija, kjer je ostala do leta 1999, ko je bila sprejeta na delovno mesto programske 
direktorice Lutkovnega gledalisca Ljubljana . Od 25. 8. 1999 do 25. 11. 2004 je bila v 
Lutkovnem gledaliscu Ljubljana zaposlena kot programska direktorica. Od 25. 11. 2004 do 
25. 5. 2005 pa v istem zavodu kot strokovna programska sodelavka, ter od 25. 5. 2005 do 
danes kot pornocnlca direktorja - urnetniski vodja. 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 1. izredni seji dne 12. 2. 2007 
oblikovala predlog skiepa 0 imenovanju Barbare Hieng Samobor za direktorico javnega 
zavoda Mestno gledalisce Ijubljansko in ga predlaga Mestnemu svetu Mestne obcine 
Ljubljana v sprejem . V primeru sprejema predmetnega sklepa bo izbrani kandidatki vrocen 
sklep 0 imenovanju , neizbranim kandidatom pa v skladu s 36. clenorn Zakona 0 zavodih 
obvestilo 0 izbiri. 
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