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Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 

Ales CERIN 
predsednik 



PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Trnovo (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

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

I. 

Mirni GREGORIC preneha mandat clanice Sveta Vrtca Trnovo. 

II. 

V Svet Vrtca Trnovo se i men u j e : 

Alesa KANDUS BENCINA. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

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

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, St. 16/07 - UPB5, 36/08 in 
58/09) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, trije 
predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

S sklepom 0 imenovanju st. 014-78/08-1 je bil v Svet VrtcaTrnovo na 18. seji mestnega sveta dne 
30. 6. 2008 imenovana za clanico sveta vrtca Mirna Greqoric, One 11. 11. 2009 je imenovana 
sporocila Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, da zaradi osebnih razlogov prosi za 
razresitev s funkcije clanice sveta. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

Izmed dveh kandidatk je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu Aleso Kandus Bencina, rojeno 
1966, univ. dip!. ing. elektrotehnike, ki dela kot predsednica uprave, iz Ljubljane. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 39. seji dne 18. 11. 2009 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Trnovo, 
ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 27, elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07- UPS) in 9. 
in 10. elena Sklepa 0 ustanovitvi javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno 
preiivljanje prostega casa otrok in mladih (Uradni list RS, st. 77/09) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na .... seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o imenovanju predstavnikov Mestne obcine Ljubljana in predstavnika uporabnikov 
oziroma zainteresirane javnosti v Svet javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za 

kakovostno preiivljanje prostega casa otrok in mladih 

I. 

V Svet javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno prezivljanje prostega casa otrok in 
mladih se kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana i men u j e j 0 : 

Marko KOPRIVC
 
EVA STRMLJAN KRESLIN
 
dr. Urban VEHOVAR
 

II. 

V Svet javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno prezivljan]e prostega casa otrok in 
mladih se kot predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti i men u j e: 

Miha MOHORKO, Mladinski svet Ljubljana 

III. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazloiitev: 

Sklep 0 ustanovitvi javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno prezivljanje prostega casa 
otrok in mladih (Uradni list RS, st. 77/09, v nadaljevanju sklep 0 ustanovitvi) v 9. clenu med drugim 
doloca, da svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, en predstavnik delavcev in en 
predstavnik uporabnikov oz. zainteresirane javnosti. Predstavnike ustanovitelja imenuje Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana. Predstavnika uporabnikov oz. zainteresirane javnosti imenuje Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na predlog Mladinskega sveta Ljubljana, kot krovne mladinske organizacije v 
Mestni obclni Ljubljana. Sklep 0 ustanovitvi v 11. clenu doloca, da mandat clanov sveta traja stiri leta, 
ki zacne teei z dnem konstituiranja sveta. Po preteku mandata so lahko iste osebe ponovno 
imenovane oziroma izvoljene. 



Mladinski svet Ljubljana je komisiji poslal predlog, da se v svet javnega zavoda, kot predstavnika 
uporabnikov oz. zainteresirane javnosti imenuje Miha MOHORKO, ki je rojen leta 1986 in studira na 
Pravni fakulteti v Ljubljani. 

Na podlagi poziva pristojnega oddelka Mestne uprave Mestne obcine Ljubljana je Komisija za 
mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed sestlh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se kot predstavnike 
Mestne obclne Ljubljana v svet javnega zavoda imenujejo: 

Marko KOPRIVC, rojen leta 1978, univ. dipl, politolog, ki stanuje v Ljubljani 
Eva STRMLJAN KRESLlN, mestna svetnica, rojena leta 1969, dip!. ekonomistka iz Ljubljane 
dr. Urban VEHOVAR, rojen leta 1964, doktor znanosti s podrocja druzboslovruh ved, iz 
Ljubljane 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 39. seji dne 18. 11. 2009 oblikovala 
predlog sklepa, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanla, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) ter 17. in 18. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada 
Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 109/01, 18/08 in 53/09) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne '" sprejel 

5 K L E P 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne elanlce Nadzornega sveta 
Javnega stanovanjskega skiada Mestne obclne Ljubljana 

I. 

Stevu LEKICU preneha mandat clana Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne obcine Ljubljana. 

II. 

V Nadzorni svet Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana 5 e i men u j e : 

Ursa OTONICAR. 

Mandat imenovane je vezan na mandat nadzornega sveta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlofitev: 

Odlok 0 ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 
109/01, 18/08 in 53/09) v 17. in 18. clenu med drugim doloca, da ima Nadzorni svet Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana (v nadaljevanju nadzorni svet) pet clanov, za katere 
ne smejo biti podane ovire po Zakonu 0 javnih skladih. En clan mora biti predstojnik organa Mestne 
uprave Mestne obcine Ljubljana, pristojnega za finance. 

S sklepom st. 004-112/04-7 je bil za clana N adzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne obcine Ljubljana na 31. seji mestnega sveta dne 26. 6. 2006 med drugim imenovan tudi 
Stevo Leklc, nacelnik Oddelka za finance in proracun. Direktor Mestne uprave Mestne obcine 
Ljubljana je Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja sporocil, da imenovani od dne 
5.11. 2009 ni vee nacelnik oddelka. Naloge sekretarja - nacelnika oddelka zacasno opravlja Ursa 
Otonicar. 

Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve na 39. seji dne 18. 11. 2009 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestne clanice Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne obcine Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) in 7. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno - lzobrazevalneqa zavoda - Zavoda za usposabljanje Janeza Levca (Uradni list RS, st. 
52/97) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na '" seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju a predstavnikov
 
Mestne obelne Ljubljana v Svet javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda
 

- Zavoda za usposabljanje Janeza levca
 

I. 
V Svet javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda - Zavoda za usposabljanje Janeza Levca se 
imenujejo: 

Joze GOlOBle
 
Brane GROSl
 
Andrej RANT
 

II. 
Mandat irnenovanih traja stlri leta.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Odlak a ustanavitvi javnega vzgajno - izobrazevalnega zavoda - Zavoda za uspasabljanje Janeza 
Levca (Uradni list RS, st. 52/97) v 7. clenu med drugim doloca, da svet zavada sestavljajo trije 
predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev zavada in trije predstavniki starsev ter da njihav 
mandat traja stiri leta. 

Na padlagi poziva Zavoda za usposabljanje Janeza Levca za imenovanje treh predstavnikov Mestne 
obcine Ljubljana v svet tega zavada je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenavanja pricela 
s pastopkam evidentiranja. 

Izmed petih kandidatav je komisija sklenila mestnemu svetu predlagati, da se v svet zavada, kat 
predstavniki ustanovitelja imenujejo: 

Joze Golobic, raj. 1973, dipl, pravnik, iz Ljubljane
 
Brane Grosl, raj. 1950, upokojenec, iz Ljubljane
 
Andrej Rant, raj. 1947, stomatolog, iz Ljubljane
 

Kamisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 39. seji dne 18. 11. 2009 ablikavala 
predlag sklepa 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obclne Ljubljana v Svet javnega vzgojno 
izobrazevalneqa zavoda - Zavoda za uspasabljanje Janeza Levca, ki ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vpraSanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevania 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na ..... se] dne ..... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Gimnazije .Iozeta Plecnika Ljubljana
 

I. 

V Svet Gimnazije Jozeta Plecnika Ljubljana s e i men u j e : 

Iztok KORDIS. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 
58/09) v 46. clenu med drugim doloca, da je v svetu sole eden izmed predstavnikov ustanovitelja 
predstavnik lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod sedez, kolikor je ustanovitelj drzava. 
Navedeni clen tudi doloca, da so clani imenovani za mandatno obdobje stirlh let. 

Na podlagi paziva Gimnazije Jozeta Plecnika Ljubljana za imenovanje predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasaja, volitve in imenovanja pricela 5 

postopkom evidentiranja. 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu mestnega svetnika Iztoka 
Kordisa. roj. 1953, univ. dip!. ing. elektrotehnike, ki dela kot direktor Waldorfske sole. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 39. seji 18. 11. 2009 oblikovala predlog 
skiepa a imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Gimnazije Jozeta Plecnika 
Ljubljana in ga taka oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraSanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list 
RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji 
dne ..... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnice Mestne obclne Ljubljana
 
v Svet Srednje sole za oblikovanje in fotografijo sole Ljubljana
 

I. 

V Svet Srednje sole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana s e i men u j e : 

Lucka POSTRUZIN. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, St. 16/07 - UPB5, 36/08 in 
58/09) v 46. clenu med drugim doloca, da je v svetu sole eden izmed predstavnikov ustanovitelja tudi 
predstavnik lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod sedez, kolikor je ustanovitelj drzava. 
Navedeni clen tudi doloca, da so clani imenovani za mandatno obdobje stirih let. 

Na podlagi poziva ravnatelja Srednje sole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana za imenovanje 
predstavnika Mestne obcine Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasa]a, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Komisija je odlocala 0 dveh predlogih in sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet zavoda 
imenuje Lucka Postruzin. Imenovana se je rodila leta 1964 in dela kot ravnateljica, iz Ljubljane. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 39. seji 18. 11. 2009 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju predstavnice Mestne obctne Ljubljana v Svet Srednje sole za oblikovanje in 
fotografijo Ljubljana in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.11.2009 

• Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list 
RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji 
dne ..... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnice 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Srednje zdravstvene sole Ljubljana 

I. 

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

Anamarija STIMEC. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 
58/09) v 46. clenu med drugim doloca, da je v svetu sole eden izmed predstavnikov ustanovitelja tudi 
predstavnik lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod sedez, kolikor je ustanovitelj drzava. 
Navedeni clen tudi doloca, da so clan' imenovani za mandatno obdobje stirih let. 

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

Komisija je odlocala 0 dveh predloqih in sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet zavoda 
imenuje Anamarija Stimec. lmenovana se je rodila leta 1952 in je zaposlena kot profesorica na 
Gimnaziji Jozeta Plecnika Ljubljana. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 39. seji 18. 11. 2009 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Srednje zdravstvene sole Ljubljana 
in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07- UPS) in Odloka 
o ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za studente Univerze v Ljubljani 
(st. 510-02/92-2/1-8 z dne 17.12.1992, st. 022-03/03-17 z dne 29.5.1997, st. 01403-5/06-5 z 
dne 17.5.2006, st. 01403-8/07-4 z dne 13.2.2007 in st. 01403-15/09/5 z dne 13.2.2009) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na .... seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana
 
v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom za students Univerze v Ljubljani
 

I. 

V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom za studente Univerze v Ljubljani se i men u j e : 

Polona RUDOLF. 

II. 

Mandat imenovane traja stlri leta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazloiitev: 

Odlok 0 ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Zdravstveni dom za students Univerze v Ljubljani 
(st. 510-02/92-2/1-8 z dne 17. 12. 1992, st. 022-03/03-17 z dne 29.5.1997, st. 01403-5/06-5 z dne 
17.5.2006, st. 01403-8/07-4 z dne 13.2.2007 in st. 01403-15/09/5 z dne 13.2.2009) med drugim 
doloca, da je svet javnega zavoda sestavljen iz sedmih clanov. Mestna obcina Ljubljana ima v svetu 
zavoda enega clana. 

Na podlagi zaprosila Zdravstvenega doma za students Univerze v Ljubljani za imenovanje 
predstavnika Mestne obcine Ljubljana v svet zavoda je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed stirih kandidatov komisija predlaga mestnemu svetu Polono Rudolf, rojeno leta 1977, iz 
Ljubljane. Imenovana je kot zdravnica zaposlena v Zdravstvenem zavodu Revita. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 39. seji 18. 11. 2009 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom 
za students Univerze v Ljubljani in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraSanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 22. elena Zakona 0 varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, st. 56/08 - UPS in 
56/08 - ZLDUVCP), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 51. 66/07 
uradno precisceno besedilo) in 3. elena Odloka 0 ustanovitvi Sveta za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu (Uradni list RS, 51. 32/07) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .... seji 
dne ..... sprejel 

5 K L E P 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika uporabnikov
 
in izvajalca nalog 5 podroeja preventive in vzgoje v cestnem prometu
 

v Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu
 

I. 

Andreju KMETICU, kot predstavniku uporabnikov in Milanu KOTNIKU, kot predstavniku izvajalcev 
nalog 5 podrocja preventive in vzgoje v cestnem prometu, preneha mandat clana Sveta za 
preventivo in vzgojo v cestnem prometu. 

II. 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se kot predstavnik uporabnikov i men u j e: 

Peter HORVAT, Ljubljanski potniski promet d.o.o. 

III. 

V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu se kot predstavnik izvajalcev nalog s podrocja 
preventive in vzgoje v cestnem prometu i men u j e : 

Primoi KADUNC, Policijska uprava Ljubljana. 

IV. 

Mandat imenovanih je vezan na mandat clanov sveta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazloiitev: 

lakon 0 varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, St. 56/08 - UPS in 56/08 - lLDUVCP) v 22. clenu 
med drugim doloca, da za nacrtovanje 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 obrnocja 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 obcine Ljubljana, uporabnikov in 
izvajalcev nalog s podrocja preventive in vzgoje v cestnem prometu. Dolocbe 3. elena med drugim 
dolocajo, 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 in stirje (4) predstavniki izvajalcev. Mandat clanov sveta traja stiri leta. 

Predsednik Sveta za preventive in vzgojo v cestnem prometu Slavko Siak je Komisiji za mandatna 
vprasanja, volitve in imenovanja dne 5. 11. 2009 poslal dopis, v katerem svet predlaga zamenjavo clanov 
sveta, in sicer: 

namesto Andreja Kmetica, se kot predstavnik uporabnikov Ljubljanski potniski promet d.o.o. predlaga 
Peter Horvat 
namesto Milana Kotnika, se kot predstavnik izvajalcev nalog 5 podrocja preventive in vzgoje v 
cestnem prometu Policijska uprava Ljubljana predlaga Prirnoz Kadunc. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 39. seji dne 18. 11. 2009 oblikovala predlog 
sklepa, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Pod gradom 

Romani KOS in Dragici KRALJIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca 
Pod gradom. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

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

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) 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 Vrtca Pod gradom, ki je bil objavljen v Solskih razgledih 
dne 4.9.2009 so se prijavile stiri kandidatke, ki izpolnjujejo formalne pogoje za razpisano delovno 
mestno ravnatelja/ice vrtca. 

Romana KOS je leta 2003 koncala stud] na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni 
naslov diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok. Ima opravljen strokovni izpit in ravnateljski izpit. 
Imenvoana, rojena 1971 v Ljubljani, ima 14 letne delovne izkusnje v vzgojno - izobrazevalnern delu. 
Imenovana ima osnovano vizijo vrtca na treh kljuenih tockah: skrb za zdrav otrokov razvoj; 
spodbujanje ustvarjalnega misljenja; multikulturna vzgoja. Poudarja sledece prednostne naloge: 
kulturno zlahten]e najmlajsih, timsko sodelovanje in razvijanje zdravega odnosa otrok. 

Ivanka HOCEVAR ISTENIC, rojena 1964 v Ljubljani, je leta 2003 zakljucila vlsokosoiski studij na 
Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni naslov diplomirana vzgojiteljica predsolskih 
otrok. Leta 2005 je opravila izpit za ravnatelja. Imenovana ima 25 letne delovne izkusnje v vzgojno 
izobrazevalnem delu, trenutno dela kot druga uciteljica v prvem razredu devetletke. Njena vizija vrtca 
je odgovoriti na potrebe casa in na probleme odrascanja otroka danes. Otroku je potrebno omoqociti 
neposredno izkusnjo in celovito doziv'jan]e, Vodilo je ucinkovito ujemanje med kurikulom in otrokovimi 
znacilnostrni ter upostevanje smernic vzgojnega dela. Vsakdo mora dobiti priloznost, da razvija svoje 
talente in stem plemeniti sebe, vrtec in povecuje ugled celotnega kolektiva; ob tem pa mora vrtec 
ohranjati tudi svojo avtonomijo in kljub odprtosti za dialog se ne sme rusitl strokovnost dela. V vrtcu 
kjer se kvalitetno dela, je nesmiselno spreminjati dobro, pray pa je, da se isce]o poti, kako postati se 
boljsi in odmevnejsi v nasi okolici, v Sioveniji in Evropi. 

Helena ULE je leta 1995 koncala studij na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni 
naslov vzgojiteljica predsolskih otrok, nato pa je leta 2003 zakljucila studij na isti fakulteti in si pridobila 
strokovni naslov profesorica razrednega pouka. Strokovni izpit za strokovne delavce na podrocju 
vzgoje in izobrazevanja je opravila leta 1996. Helena Ule, rojena 1973 v Ljubljani, ima 15 letne 
delovne izkusnje v vzgojno - izobrazevalnern delu, 5 let v solstvu in 10 let v predsolski vzgoji. 



V programu vodenja vrtca daje poudarek na sledece tocke: pregled stanja, organiziranost programov, 
delovanje v okviru kurikuluma, investicije, financiranje in na vodenje. Imenovana ima sledeco vizijo 
vrtca: pot, ki bo vsebovala vrednote, ki se ji zdijo pomembne za opravljanje predsolskeqa dela: 
postenost, resnicoljubnost, odgovornost, spostovanje drug do drugega, tolerantnost, odprtost, 
sposobnost empatije. Ravnatelj naj bi bil soustvarjalec pozitivne klime v kolektivu. V delovanje vrtca si 
zeli privabiti tudi dobra sodelovanje s starsi in jih vkllucltl v proces, hkrati pa dolociti mejo dovoljenega 
poseganja v strokovno avtonomnost vrtca. Z organiziranostjo in delovanjem vrtca si bo prizadevala za 
zaupanje starsev in dobro pocufje otrok. 

Dragica KRALJIC, rojena 1961 v Mariboru, profesorica defektologije za osebe z motnjami v 
dusevnern, telesnem in gibalnem razvoju. Leta 1999 je zakfjucila podiplomski studij na Pedaqoski 
fakulteti v Ljubljani in si pridobila naslov magistrica znanosti. lrna opravljen strokovni in ravnateljski 
izpit. Kandidatka ima 30 letne delovne izkusnje, kot vzgojiteljica v oddelku, defektologinja, pomocnica 
ravnateljice in ravnateljica vrtca. Imenovana poudarja nadaljnje korake razvoja vrtca: poglabljati 
strokovno delo v oddelkih, v vee] meri vzpostaviti pozitivno socialno delovno klimo, razvijanje razlicnih 
oblik sodelovanja s starsl, boljsa klima in vzdus]e v kolektivu, skrb za kakovostne materialne pogoje. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Romane Kos in Dragice Kraljic. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatkah 
za ravnateljico Vrtca Pod gradom na 39. seji dne 18. 11. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Romane Kos in Dragice Kraljic in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevania 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Galjevica 

Ani IVIISLEJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Galjevica. 

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 - UPB5, 36/08 in 58/09) mora svet zavoda pred odlocitvijo 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 Vrtca Galjevica, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, st. 
74/09 dne 25.9. 2009 sta se prijavili dye kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano 
delovno mestno ravnatelja/ice vrtca. Aja Truden je dne 3.11.2009 odstopila od kandidature. 

Ana MISLEJ, rojena 1950 v Ljubljani, je leta 2002 zakljucila visokosolski studij na Pedaqoski fakulteti 
v Ljubljani in si pridobila strokovni naslov diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok. Ima opravljen 
strokovni in ravnateljski izpit. Imenovana pri oblikovanju programa vodenja izhaja iz sodobnih teorij 
vodenja delovnih organizacij in poznavanja podrocja predsolske vzgoje, na katerem deluje 35. leto, od 
tega 20 let na vodstvenih nalogah. Poudarja, da je program oblikovan objektivno in uposteva 
spremenjene druzbene in gospodarske razmere, v katerih delujemo, predvsem zaostrene pogoje 
financiranja te dejavnosti v zadnjem obdobju. Program vodenja temelji na petih kljucnih tockah: 
temeljna vodila pri vodenju; programske usmeritve; trajnostni razvoj zaposlenih; prostorski pogoji; 
sodelovanje s starsi. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Ane 
Mislej. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatki za 
ravnateljico Vrtca Galjevica na 39. seji dne 18. 11. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Ane Mislej in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Vrhovci 

Marti KOROTAJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Vrhovci. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, 
st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) mora svet zavoda pred odlocitvijo 0 izbiri ravnatelja oziroma 
ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na 
obrnocju katere ima zavod svoj sedei. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Pod gradom, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS 
dne 25.9.2009 sta se prijavili dye kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno 
mestno ravnatelja/ice vrtca. 

Marta KOROTAJ, rojena 1963 v Ljubljani, je leta 2003 zakljucila visokosolskl studi] na Pedaqoski 
fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni naslov diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok. Leta 
1983 je opravila strokovni izpit in leta 2000 izpit za ravnatelja. Od leta 2004 je pornocnica ravnateljice 
v Vrtcu Vrhovci, predhodno je od leta 1982 delala kot vzgojiteljica v Vrtcu Grosuplje in v Viskih vrtcih, v 
katerem je bila od 1997 leta dalje, kot vodja enote vrtca in pornocnica ravnateljice Viskih vrtcev. 
Imenovana ima sledeco strategijo vrtca: nadgraditi dosezke na podrocju eko vrtca v celoten kolektiv; 
nadaljevanje sodelovanja v dosedanjih projektih in vkljucitev vrtca v nove mednarodne projekte 
(vsebinsko so izbrani tako, da ornoqocajo strokovnim delavcem, da se v njih vkliucuje]o glede na 
poklicne interese in talente); razsiriti kapacitete vrtca tako, da ornoqoci cirn vecjernu stevilu otrok iz 
okolisa vstop v vrtec in posledicno vplivali na vecjo rnedsebojno povezanost ter razvijali dobre odnose 
z lokalno skupnostjo; racionalizacija organizacije dela na vseh nivojih. 

Aja TRUDN, rojena 1971 v Postojni, je zakljucila visckosolski studij na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani 
in si leta 2008 pridobila strokovni naslov diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok. Ima opravljen 
strokovni in ravnateljski izpit. Kandidatka ima 16 letne delovne izkusnje, kot pornocnica vzgojiteljice in 
vzgojiteljica, od leta 2004 do 2009 je bila ravnateljica vrtca. Imenovana ima vizijo delovanja vrtca, ki 
stoji na sestih temeljih: skrb za kakovost pedaqoskeqa dela in iivljenja otrok in delavcev vrtca; 
ucinkovita organizacija; pedaqoska izvrstnost in izvirnost; jasne vrednote in nacela vzgoje; 
sodelovanje s starsi, okoljem in sodelovanje z javnostjo. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobraievanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Marte 
Korotaj 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatki za 
ravnateljico Vrtca Vrhovci na 39. seji dne 18. 11. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Marte Korotaj in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) je rvIestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Livada 

Aniti IVANCIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Livada. 

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 - UPB5, 36/08 in 58/09) mora svet zavoda pred odfocitvlio 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 casopisu Oelo 
dne 29. 9. 2009, se je prijavilo pet kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. Kandidat 
Stanko Stojan Povh po razlagi Ministrstva za solstvo in sport ne ustreza razpisnim pogojem. 

Davorin SKET, profesor prcizvodno-tehnicne vzgoje in zgodovine, mentor po nazivu, v vzgoji in 
izobrazevanju dela 9 let, se nima ravnateljskega izpita. Pouceval je v osnovnih selah v Mozirju, 
Mariboru, Zalcu, Velenju, Celju, ljubljani, trenutno poucuje v os Braslovce. Ooma je iz Celja, v 
kratkem se bo preselil v Parizfje blizu Vranskega. Zakljucuje magistrski stud] na Strojni fakulteti na 
smeri tehnicno varstvo okolja. 

Jernej KLEMEN, magister zgodovine in geografije, mentor po nazivu, z opravljenim ravnateljskim 
izpitom, ima 15 let pedaqoske prakse v srednjem solstvu. Vodil je interesne dejavnosti, bil clan 
komisije za spremljanje in posodabljanje ucnih nacrtov za predmet geografija. Svoje znanje je yes cas 
izpopolnjeval na razlicnih podrocjih (motivacija, priprava novih ucnih nacrtov, komunikacija in 
mediacija med subjekti v vzgoji in izobrazevanju). Ima licenco Zavoda za solstvo za multiplikacijo za 
medpredmetno povezovanje. Je prejemnik pohvale Zveze geografskih drustev Siovenije (2004) in 
pohvale Drustva ucitefjev geografije (2005). 

Anton KOKALJ univerzitetni diplomirani inzenir elektrotehnike z opravljenimi pedaqosko
andraqoskirni izpiti, mentor po nazivu, je bil 12 let ucitelj strokovnih predmetov na Srednji soli tehnicnih 
strok v Siski in na gimnaziji Sentvid. V svoji 24 letni delovni praksi je delal tudi kot razvojni inzenir, bil 
je zupan obcine Vodice, predsednik Zdruzenja obcin Siovenije, svetovalec za mednarodne projekte in 
poslanec Drzavneqa zbora Republike Siovenije. Ravnateljski izpit je opravil leta 2003. V svoji 
predstavitvi poudarja sposobnost vodenja in pogajanja, sklepanja pogodb, usklajevanja zakonodaje, 
poznavanje projektnega vodenja, financnega planiranja, izvajanja mentorstva in poznavanje delovanja 
sveta sole. 



Barbara RODICA, magistra ekonomije in profesorica matematike in tehnike, ima 10 let pedaqoske 
prakse, vecinorna na srednjih selah. Po nazivu je mentorica, ravnateljskega izpita se ni opravila. 
Nadzorovala je izvedbo delovne prakso za ucence, sodelovala je pri izobrazevanlu odraslih in bila 
zunanja ocenjevalka mature. Redno je sodelovala v studijski skupini matematikov in si pridobila 
mnoga funkcionalna znanja. 

Anita IVANCIC, magistrica znanosti na podrocju socialne pedagogike, svetovalka po nazivu, z 
opravljenim ravnateljskim izpitom, ima 10 let delovne dobe na podrocju vzgoje in lzobrazevaoja. 
Zaposlena je kot vzqojitelllca v Vzgojnem zavodu Planina. Deluje v razlicnih strokovnih odborih in 
studijskirn skupinah, je clanica sveta zavoda in izvrsneqa odbora sindikata. Aktivna je tudi v razlicnir, 
komisijah, sodelovala je v razlicnih projektih, se yes cas dodatno izobrazevala ter objavljala prispevke 
v strokovnih revijah. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Anite 
Ivancic. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatih za 
ravnatelja/ico Osnovne sole Livada na 39. seji dne 18. 11. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Anite Ivancic in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Miska Kranjca 

Ireni ROZMAN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Miska Kranjca. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu 5 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) mora svet zavoda pred odlocitvijo 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 Miska Kranjca, ki je bil objavljen v casopisu 
Oelo dne 29. 9. 2009, se je prijavilo pet kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. Kandidat 
Stanko Stojan Povh po razlagi Ministrstva za solstvo in sport ne ustreza razpisnim pogojem. 

Davorin SKET, profesor proizvodno-tehnicne vzgoje in zgodovine. mentor po nazivu, v vzgoji in 
izobrazevanju dela 9 let, se nima ravnateljskega izpita. Pouceval je v osnovnih selah v Mozirju, 
Mariboru, Zalcu, Velenju, Celju, l.jubfjani, trenutno poucuje v OS Braslovce, Ooma je iz Celja, v 
kratkem se bo preselil v Parizlje blizu Vranskega. Zakljucuje magistrski studij na Strojni fakulteti na 
smeri tehnicno varstvo okolja. 

Anton KOKALJ univerzitetni diplomirani inzenlr elektrotehnike z opravljenimi pedaqosko
andraqoskirni izpiti, mentor po nazivu, je bil 12 let ucitel] strokovnih predmetov na Srednji soli tehnicnih 
strok v Siski in na gimnaziji Sentvid. V svoji 24 letni delovni praksi je delal tudi kot razvojni inzenir, bil 
je zupan obcine Vodice, predsednik Zdruzenja obcin Siovenije, svetovalec za mednarodne projekte in 
poslanec Drzavneqa zbora Republike Siovenije. Ravnateljski izpit je opravil leta 2003. V svoji 
predstavitvi poudarja sposobnost vodenja in pogajanja, sklepanja pogodb, usklajevanja zakonodaje, 
poznavanje projektnega vodenja, financneqa planiranja, izvajanja mentorstva in poznavanje delovanja 
sveta sole. 

Barbara RODICA, magistra ekonomije in profesorica matematike in tehnike, ima 10 let pedaqoske 
prakse, vecinorna na srednjih selah. Po nazivu je mentorica, ravnateljskega izpita se ni opravila. 
Nadzorovala je izvedbo delovne prakso za ucence, sodelovala je pri izobrazevanju odraslih in bila 
zunanja ocenjevalka mature. Redno je sodelovala v studijski skupini matematikov in si pridobila 
mnoga funkcionalna znanja. 

Irena ROZMAN, profesorica anqleskeqa jezika in knjizevnosti, svetovalka po nazivu z dvajsetimi leti 
pedaqoske prakse, je poucevala tako na osnovni kot na srednji soli. Pridobila je naziv zunanjega 
ocenjevalca za anqlescino, vodila je aktiv anglistov in organizirala solska in regionalna tekmovanja v 
znanju anqlescine, nekaj mesecev pa je nadornescala ravnatelja v casu njegove odsotnosti. Zadnjih 
deset let je predstavnica in svetovalka Oxford University Press za Siovenijo. kjer je svetovala 



ucitellem, sodelovala z zavodom RS za solstvo in yes cas sledila sodobnim smernicam pri poucevanju 
angle5kega jezika. Ravnateljskega izpita se nima. 

Vladimira KRAJNIK, profesorica zgodovine in sociologije, svetovalka, ravnateljski izpit opravila 2001. 
Poucevala je na srednjih selah, bila je tudi pornocnica ravnateljice, vrsilka dolznosti ravnateljice in 
ravnateljica na Srednji ekonomski soli v Ljubljani. Ima 21 let pedaqoske prakse. Trenutno je zaposlena 
na gimnaziji Moste. Je mentorica mladim raziskovalcem, zunanja ocenjevalka pri maturi, z zavodom 
za solstvo sodeluje pri projektih iz zgodovine. Svoje referate je objavila v zbornikih strokovnih 
ekskurzij. Yes cas se je strokovno izobrazevala. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Ireni 
Rozman. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatih za 
ravnatelja/ico Osnovne sole Miska Kranjca na 39. seji dne 18. 11. 2009 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Ireni Rozman in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 

2 



PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Vide Pregarc 

Andreji HUTAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Vide Pregarc. 

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 - UPB5, 36/08 in 58/09) mora svet zavoda pred odloCitvijo 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 Vide Pregarc, ki je bil objavljen v casopisu 
Delo dne 29. 8. 2009, se je prijavilo dvanajst kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 
Kandidat Trajce Nikoloski, Ivanka Hocevar lstenic in Bojan Macuh so v postopku obravnave odstopili 
od kandidature. 

Anita MIRJANIC, profesorica zgodovine in filozofije, pred zakljuckorn magisterija iz kadrovskega 
managementa, po nazivu svetnica, ima 12 let pedaqoskih delovnih izkusenj v osnovnem solstvu, od 
teh tri leta kot pornocnica ravnatelja. Je avtorica in recenzentka ucbenikov in ucnih pripornockov, 
raziskovalka v programu Mreza ucecih se sol, koordinatorka za mednarodne projekte Cmepius v letu 
2001, nosilka enega od projektov v letu 1999, koordinatorka projekta Drzavljanske kompetence v 
solskern letu 2009/2010. Udelezila se je stevilnih izobrazevanj in usposabljanj za podrocje solstva. V 
letih 2005 in 2006 je napisala stevllne clanks s podrocja kadrovskega managementa za casopis 
Dnevnik. Kot aktivna clanica nadzornega odbora drustva uciteljev je sodelovala pri stevilnih aktivnostih 
drustva, vodila je tudi delavnice in svetovanja iz poslovne komunikacije za sole, zavode in podjetja. 

Jernej KLEMEN, magister zgodovine in geografije, mentor po nazivu, z opravljenim ravnateljskim 
izpitom, ima 15 let pedaqoske prakse v srednjem solstvu, Vodil je interesne dejavnosti, bil clan 
komisije za spremljanje in posodabljanje ucnih nacrtov za predmet geografija. Svoje znanje je yes cas 
izpopolnjeval na razlicnih podrocjih (motivacija, priprava novih ucnih nacrtov, komunikacija in 
mediacija med subjekti v vzgoji in izobrazevanju). Ima licenco Zavoda za solstvo za multiplikacijo za 
medpredmetno povezovanje. Je prejemnik pohvale Zveze geografskih drustev Siovenije (2004) in 
pohvale Drustva uciteljev geografije (2005). 

Andreja HUTAR, profesorica socialne pedagogike in razredna uciteljca, svetovalka po nazivu, z 
opravljenim ravnateljskim izpitom, ima 34 let pedaqoskih delovnih izkusenj, yes cas na as Vide 
Pregarc. Trenutno je zaposlena kot pornocnica ravnateljice in kot svetovalna delavka. Bila je 
mentorica, vodila je skupnost ucencev, solo za starse, strokovni aktiv svetovalnih delavcev, bila je 
nosilka dejavnosti v mednarodnih raziskavah ter predsednica Sveta sole. Delo pornocnice ravnateljice 
opravlja od leta 2008. 



Marija PEPELNAK ARNERIC je sprva diplomirala na Pedaqoski akademiji v Mariboru iz glasbene 
pedagogike, kasneje je diplomirala na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv profesorica 
defektologije in MVO (motnje vedenja in osebnosti). Magistrirala je na oddelku za socialno pedagogiko 
z nalogo Glasbena ustvarjalnost pri delu z otroki in mladostniki v vzgojnih zavodih. Po zaposlitvi v 
Mariborski operi je 10 let poucevala glasbeno vzgojo na osnovni soli in pri Mladinskem domu Jarse. 
Kasneje je bila 8 let ravnateljica osnovne sole Komenda - Moste, dye leti je vodila vzgojni zavod 
Planina, trenutno pa poucuje na OS v Dornzalah, Kot honorarna sodelavka ze 10 let poucu]e odrasle 
na CPI Cene Stupar. Sodelovala je tudi z Zavodom za solstvo kot predavateljica na seminarjih. Leta 
2005 je pridobila naziv svetnica, leta 1996 pa je opravila Solo za ravnatelje. 

Boza SARBEK, magistrica znanosti, specialistka managementa v izobrazevanju, profesorica biologije 
in kemije, po nazivu svetovalka, z opravljenim ravnateljskim izpitom, poucuje 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 podrocje biologije, dodatno pa se je usposobila tudi za poucevan]e 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 ctanica 10 SVIZA. Na osnovni soli Ledina je koordinirala dye pomembni in odmevni 
prireditvi in sicer obelezltev 150-letnice sole ter dejavnosti ob obisku zupanov evropskih prestolnic. 

sreec BURKELC je diplomirani psiholog, po nazivu mentor, ki je prve delovne izkusnje pridobival kot 
vzgojitelj in svetovalhi delavec, psiholog v mladinskih domovih in vzgojnih zavodih. V vzgoji in 
izobrazevanju dela 29 let. Ravnateljski izpit je opravil leta 1997. Prvi ravnateljski mandat [e 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 v javnosti, ni bil ponovno imenovan. Pray tako ni 
dobil podpore Ministrstva za solstvo in sport. 

Anton KOKALJ univerzitetni diplomirani tnzenir elektrotehnike z opravljenimi pedaqosko
andraqoskirni izpiti, mentor po nazivu, je bil 12 let ucitelj strokovnih predmetov na Srednji soli tehnlcnih 
strok v Siski in na gimnaziji Sentvid. V svoji 24 letni delovni praksi je delal tudi kot razvojni inzenir, bil 
je zupan obctne Vodice, predsednik Zdruzenja obcin Siovenije, svetovalec za mednarodne projekte in 
poslanec Drzavneqa zbora Republike Siovenije. Ravnateljski izpit je opravil leta 2003. V svoji 
predstavitvi poudarja sposobnost vodenja in pogajanja, sklepanja pogodb, usklajevanja zakonodaje, 
poznavanje projektnega vodenja, financneqa planiranja, izvajanja mentorstva in poznavanje delovanja 
sveta sole. 

Davorin SKET, profesor prolzvodno-tehnicne vzgoje in zgodovine, mentor po nazivu, v vzgoji in 
izobrazevanju dela 9 let, se nima ravnateljskega izpita. Pouceval je v osnovnih selah v Mozirju, 
Mariboru, Zalcu, Velenju, Celju, Ljubljani, trenutno poucu]e v OS Braslovce. Doma je iz Celja, v 
kratkem se bo preselil v Parizlle blizu Vranskega. Zakljucuje magistrski studij na Strojni fakulteti na 
smeri tehnicno varstvo okolja. 

Barbara RODICA, magistra ekonomije in profesorica matematike in tehnike, ima 10 let pedaqoske 
prakse, vecinorna na srednjih selah. Po nazivu je mentorica, ravnateljskega izpita se ni opravila. 
Nadzorovala je izvedbo delovne prakso za ucence, sodelovala je pri izobrazevanju odraslih in bila 
zunanja ocenjevalka mature. Redno je sodelovala v studijski skupini matematikov in si pridobila 
mnoga funkcionalna znanja. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Andreje Hutar. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatki za 
ravnateljico Osnovne sole Vide Pregarc na 39. seji dne 18. 11. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Andreje Hutar in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevan]a 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08 in 58/09) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja/ravnateljico Osnovne sole Spodnja Siska 

Franciju HOCEVARJU in Mojci SKRINJAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnatelja/ravnateljico Osnovne sole Spodnja 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 - UPB5, 36/08 in 58/09) mora svet zavoda pred odlocitvfjo 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 Spodnja Siska, ki je bil objavljen v casopisu 
Delo dne 5. 8.2009, se je prijavilo pet kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 

Anita MIRJANIC, profesorica zgodovine in filozofije, pred zakliuckorn magisterija iz kadrovskega 
managementa, po nazivu svetnica, ima 12 let pedaqoskih delovnih izkusen] v osnovnem solstvu, ad 
teh tri leta kot pomocnica ravnatelja. Je avtorica in recenzentka ucbenikov in ucnih pripornockov, 
raziskovalka v programu Mreza ucecih se sol, koordinatorka za mednarodne projekte Cmepius v letu 
2001, nosilka enega od projektov v letu 1999, koordinatorka projekta Drzavljanske kompetence v 
solskern letu 2009/2010. Udelezila se je stevilnih izobrazevanj in usposabljanj za podrocje solstva. V 
letih 2005 in 2006 je napisala stevilne clanke s podrocja kadrovskega managementa za casopis 
Dnevnik. Kot aktivna claruca nadzornega odbora drustva uciteljev je sodelovala pri stevilnih aktivnostih 
drustva, vodila je tudi delavnice in svetovanja iz poslovne komunikacije za sole, zavode in podjetja. 

Davorin SKET, profesor proizvodno-tehnicne vzgoje in zgodovine, mentor po nazivu, v vzgoji in 
izobrazevanju dela 9 let, se nima ravnateljskega izpita. Pouceval je v osnovnih selah v Mozirju, 
Mariboru, Zalcu, Velenju, Celju, Ljubljani, trenutno poucuje v as Braslovce. Doma je iz Celja, v 
kratkem se bo preselil v Parizlje blizu Vranskega. Zak'jucuje magistrski studij na Strojni fakulteti na 
smeri tehnicno varstvo okolja. 

Mojca SKRINJAR, profesorica anqlescine in nernscine, svetovalka po nazivu, v vzgoji in 
izobrazevanju dela 24 let, kot ravnateljica sole 14 let, tri leta in pol pa je opravljala funkcijo generalne 
direktorice Direktorata za vrtce in osnovno solstvo pri Ministrstvu za solstvo in sport. Ravnateljski izpit 
je opravila 1992 leta. Trenutno je zaposlena kot predstojnica Obrnocne enote Kranj Zavada RS za 
sotstvo, Sooblikovala je temeljne koncepte na podrocju predsolske vzgoje, osnovne sole, osnovne 
sole za otroke s posebnimi potrebami in glasbene sale, ki jih je realizirala do zakonskih sprememb in 
njihove implementaclje. Vodila je tudi politiko ucbenikov in izoblikovala koncept brezplacne uporabe 
ucbenikov, Kot ravnateljica se je se posebno prizadevala, da so bile vsem ucencern ornoqocene vsa 
nadstandardne dejavnosti. 



Franci HOCEVAR, univerzitetni diplomirani socialni pedagog, svetovalec po nazivu, 12 let zaposlen 
na OS Spodnja Siska kot svetovalni delavec. Je clan sveta zavoda OS Spodnja Siska. V okviru 
Ministrstva za solstvo je deloval kot clan strokovne skupine za pripravo smernic za izdelavo vzgojnega 
nacrta. Do konca preteklega leta je bil aktivni (honorarni) sodelavec Zavod Mini teater, ki je 
soorganiziral vrsto prireditev pod okriljem MOL in Ministrstva za kulturo. Zadnji dye leti deluje kot 
supervizor na podrocju vzgoje in izobrazevanja. Vpisan je v 2. letnik speciallstieneqa programa 
Supervizija na Pedaqoski fakulteti Univerze v Ljubljani. 

Marta JENKO, profesorica pedagogike in predmetna uciteljica nernskeqa jezika s knjzevnostjo ter 
knjznicarka, svetovalka po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitom, ima 20 let delovnih izkusen] na 
podrocju vzgoje in izobrazevanja. Vodstvene delovne izkusnje je pridobila na podrocju izobrazevanja 
odraslih. Ima izkusn]e s psihosocialno in ucno pornocjo dijakom in studentorn s psihiatricno motnjo 
(zakllucen ima neakreditiran podiplomski program iz analiticne psihoterapije). Trenutno je zaposlena 
kot svetovalna delavka na Srednji soli za lesarstvo in organizatorka izobrazevanja odraslih na Srednji 
soli za strojnistvo (oboje v Solskem centru Skofja Loka). 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Franciju Hocevarju. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatih za 
ravnateljalico Osnovne sole Spodnja Siska na 39. seji dne 18. 11. 2009 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Franciju Hocevarju in Mojci Skrinjar ter ga predlaga mestnemu svetu 
v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 51. 26/01 in 28/01) in na 
podlagi 11. elena Akta 0 ustanovitvi druzbe Z omejeno odgovornostjo ZALE Javno podjetje, d.o.o. 
(notarsko potrdilo opr. 51. SV 260108 z dne 7. 2. 2008 - precisceno besedilo) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na seji dne sprejel 

SKLEP 

o imenovanju direktorja ZALE Javno podjetje, d.o.o. 

I. 

Za direktorja ZALE Javno podjetje, d.o.o. 5 e i men u j e: 

Bojan LEPICNIK. 

II. 

Mandat imenovanega pricne teci Z 11. 1. 2010 in traja stlrl leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev: 

V skladu z 11. clenorn Akta 0 ustanovitvi druzbe z omejeno odgovornostjo ZALE Javno podjetje, d.o.o. 
(notarsko potrdilo opr. st. SV 260108 z dne 7. 2. 2008 - precisceno besedilo) direktorja druzbe imenuje 
in razresuie Mestni svet Mestne obcine Ljubljana. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 37. seji obravnavala besedilo javnega 
razpisa za direktorja I direktorico javnega podjetja, ko je besedilo tudi potrdila. Javni razpis je bil 
objavljen na spletnih straneh Mestne obcine Ljubljana, obvestilo 0 objavi javnega razpisa pa v 
casopisu Delo dne 1. 10. 2009. 

Na javni razpis sta se prijavila dva kandidata. Komisija je preverila njihovo pravocasnost in popolnost. 
Ciani komisije so na 43. korespondencni seji sklenili, da povabijo na razgovor Bojana Lepicnika, 
katerega vloga je bila pravocasna in popolna. Razgovor s kandidatom je komisija opravila dne 
18.11.2009, ko je tudi soglasno sprejela sklep, da mestnemu svetu predlaga, da za direktorja druzbe z 
omejeno odgovornostjo ZALE Javno podjetje, d.o.o imenuje Bojana Leplcnika. 

Bojan LEPICNIK, rojen 1957, je po izobrazbi diplomiran upravni organizator, specialist managmenta. 
Ima vee kot 33 let delovne dobe in delovnih izkusenj na razllcnlh delovnih mestih (Kovina p.o., Stis, 
d.o.o. in Zale Javno podjetje d.o.o.). Od leta 2003 je zaposlen v druzbl z omejeno odgovornostjo ZALE 
Javno podjetje, d.o.o., najprej tri mesece kot prokurist, nato pa kot direktor in zacasni direktor druzbe. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 39. seji dne 18. 11. 2009 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju direktorja ZALE Javno podjetje, d.o.o., ki ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. V primeru sprejema predmetnega sklepa bo izbranemu kandidatu vrocen sklep 0 

imenovanju, neizbranemu kandidatu pa obvestilo 0 izbiri. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.11.2009 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) ter na 
podlagi 11. in 17. elena Akta 0 ustanovitvi druzbe Z omejeno odgovornostjo Javno podjetje 
Ljubljanska parkirisca in trznlce, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. st. SV 2168/08 Z dne 6. 10. 2008
precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne ...... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju vrsflca dolznostl direktorja 
Javnega podjetja Ljubljanska parkirisca in trznlce, d.o.o. 

I. 

Za vrsilca dolznosti direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parklrisca in trZnice, d.o.o. 

s e i men u j e: 

Sarno LOZEJ. 

II. 

Mandat vrsilca dolznosti direktorja traja do imenovanja direktorja javnega podjetja, vendar 
najdlje za eno leto. 

III. 
Mateji DUHOVNIK preneha mandat vrsjlke dolznosti direktorja Javnega podjetja Ljubljanska 
parkirisca in trznice, d.o.o. z 31.10.2009. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu z 11. clenorn Akta 0 ustanovitvi druzbe Z omejeno odgovornostjo Javno podjetje Ljubljanska 
parklrisca in trznice, d.o.o. (notarsko potrdilo opr. st. SV 2168/08 Z dne 6. 10. 2008 - preclsceno 
besedilo) direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirisca in trznice, d.o.o. (v nadaljevanju: javno 
podjetje ) imenuje in razresuje direktorja druzbe Mestni svet Mestne obcine Ljubljana. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 37. seji obravnavala besedilo javnega 
razpisa za direktorja 1 direktorico javnega podjetja, ko je besedilo tudi potrdila. Javni razpis je bil 
objavljen na spletnih straneh Mestne obcine Ljubljana, obvestilo 0 objavi javnega razpisa pa v 
casopisu Delo dne 1. 10. 2009. 

Na javni razpis se je prijavilo osem kandidatov. Komisija je preverila njihovo pravocasnost in 
popolnost. Ena kandidatka je dne 20.10.2009 od kandidature odstopila. Ciani komisije so na 43. 
korespondencni seji sklenili, da so vloge vseh kandidatov nepopolne, ker kandidati k vlogi niso 
predlozili vseh zahtevanih in ustreznih dokazil ter se zato niso uvrstili v izbirni postopek. Sklenili so, 
da na razgovor ne povabijo nobenega kandidata. 



Oosedanja v.d. direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirisca in trznice, d.o.o., Mateja Ouhovnik, 
je dne 19.10.2009 zaprosila zupana Mestne obcine Ljubljana za sporazumno prenehanje delovnega 
razmerja v javnem podjetju z dnem 31.10.2009, ker je bila 15.10.2009 imenovana za predsednico 
uprave OARS d.d. Sporazum 0 prenehanju delavnega razmerja je bil podpisan dne 28.10.2009. 

CIani komisije so na 39. seji dne 18. 11. 2009 soglasno sklenili, da se skladno s 17. clenorn akta 0 

ustanovitvi za cas od imenovanja direktorja, imenuje vrsilca dolznosf direktorja, vendar najdlje za eno 
leto, in sicer Samo Lozeja. 

Samo LOZEJ rojen 10.12.1962, stanujoc v Ljubljani, po izobrazbi univ. dipl. sociolog - kadrovsko 
manegerska smer (FOV), zadnje leta zaposlen na JP LPT d.o.o. kot namestnik direktorja, zadolzen 
predvsem za projekt prenove sirsega obrnocja centralne frznice v Ljubljani in projekt izgradnje druge 
faze parkirne hise Kozolec. Pred tem je delal v kabinetu zupana Zorana Jankovica, kot svetovalec in 
vodja projektov. V tem obdobju je predsednik nadzornega sveta JP Energetika d.o.o., clan 
nadzornega sveta Ljubljanskih mlekarn d.d. ter clan Zdruzenja nadzornikov Siovenije. V obdobju 2002 
- 2006 je bil direktor druzbe Viator & Vektor storitve d.o.o. in svoje svetovalne druzbe ter clan 
nadzornega sveta Faktor banke d.d. ter Alpeturja iz Skofje Loke. V obdobju 1989 - 2002 je bil vodja 
kabineta zupanje Viktorije Potocnik, clan nadzornega sveta Gospodarskega razstavisca d.o.o. in clan 
izvrsneqa odbora jadralne zveze Siovenije. V obdobju 1994-1998 je bil direktor studentskeqa servisa v 
Novi Gorici in koordinator LOS za severna primorsko. Pred tem do osamosvojitve Siovenije aktiven v 
razlicnlh skupinah civilne druzbe in studentske organizacije v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 39. seji dne 18. 11. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju vrsnca dolznosti direktorja Javnega podjetja Ljubljanska parkirisca in 
trznice, d.o.o., ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. Neizbranim kandidatom bo poslano 
obvestilo, da ni izbran noben kandidat za direktorja navedenega javnega podjetja in da se razpis 
ponovi. 

Komisija za mandatna vprasanja, 

volitve in imenovanja 
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