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PREDLOG 
20.1.2010 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 
16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.), 27. elena Statuta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preeisceno besedilo) ter 8. in 9. elena Odloka 0 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Spodnja Siska (Uradni list RS, 
st. 38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Spodnja Siska 

I. 

Mimi GREGORIC preneha mandat clanice Sveta Osnovne sole Spodnja Siska. 

II. 

V Svet Osnovne sole Spodnja Siska se za predstavnico Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Angelca Stanka SKRIPEC. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta sole. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

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

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 
58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) v 46. clenu med drugim doloca, da svet sole sestavljajo trije 
predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev sole in trije predstavniki starsev ter da njihov 
mandat traja stiri leta. 

S sklepom st. 014-115/08-1 0 imenovanju treh clanov Mestne obeine Ljubljana v Svet Osnovne sole 
Spodnja Siska je bila na 18. seji mestnega sveta dne 30. 6. 2008 med drugim imenovana za clanico 
sveta vrtca Mirna Greqoric. One 11. 11. 2009 je imenovana sporocila Komisiji za mandatna 
vprasanja, volitve in imenovanja, da iz osebnih razlogov izstopa iz sveta sole. Na tej podlagi je 
Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za 
nadomestnega clana oz. clanico. 

V postopku evidentiranja je prispel en predlog. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati 
Angelco Stanko Skripec. Imenovana se je rodila leta 1948. Po izobrazbi je uclteljica razrednega 
pouka in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 41. seji dne 20. 1. 2010 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne 
sole Spodnja Siska, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
20.1.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preclsceno 
besedilo) in 8. elena Sklepa 0 ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno gledalisee Ljubijana (Uradni list 
RS, st. 116/08) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obclne Ljubljana 
v Svet javnega zavoda Lutkovno gledalisce Ljubljana 

I. 

Svetlani MAKAROVIC preneha mandat clanice Sveta javnega zavoda Lutkovno gledalisee Ljubljana. 

II. 

V Svet javnega zavoda Lutkovno gledalisee Ljubljana se i men u j e: 

Robert WALTL. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat clanov sveta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev: 

Sklep 0 ustanovitvi javnega zavoda Lutkovno qledalisce Ljubljana (Uradni list RS, st. 116/08) v 8. clenu 
med drugim doloca, da ima svet zavoda pet clanov, od tega stirl izmed strokovnjakov s podrocja dela 
zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Enega clana izvolijo zaposleni v zavodu kot svojega 
predstavnika. Navedeni clen doloca tudi, da so clani sveta imenovani za stlri leta in mandat clanov sveta 
zavoda zacne teci z dnem konstituiranja sveta. 

S sklepom st. 014-16/09-20 imenovanju clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavoda Lutkovno 
qledalisce Ljubljana je bil na 24. seji mestnega sveta dne 26. januarja 2009 med drugim imenovana za 
clanico sveta Svetlana Makarovic. Imenovana je na 5. seji Sveta javnega zavoda Lutkovno qledalisce 
Ljubljana zaradi nezadovoljstva z delom gledalisca (strategija gledalisca onernoqoca sposobne avtorje) dala 
nepreklicni odstop. Na podlagi dopisa sveta zavoda je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

Prispel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Roberta Waltla, rojenega 1965. 
Imenovani je diplomiran dramski igralec, reziser, lutkar in umetnlski vodja. Predstave, ki jih je reziral so 
gostovale na stevtlnih mednarodnih festivalih in prejele vrsto nagrad. Veliko vlog je ustvaril tudi na radiu. 
Ustanovil je novo slovensko gledalisce - Mini teater Ljubljana, Zavod za promocijo in izvedbo lutkovnih in 
gledaliskih predstav, kjer uprizarja predstave za otroke, mladino in odrasle. S programom zasebnega 
gledalisce se predvsem obraca k najrnlajsernu obcinstvu z izredno kakovostnimi lutkovnimi predstavami, po 
drugi strani pa neguje urnetnisko gledalisce na najvlsji ravni. Program Mini teatra sestavljajo klasiki in 
sodobni pisatelji otroske in mladinske literature. Imenovani je kot reziser in animator ustvaril tudi prvo 
virtualno lutkovno predstavo na svetu, Palcico in se podal na pot raziskovanja se povsem nejasnih in 
neodkritih polj qledaliske, vizualne in intermedijske umetnosti. Gostoval je na stevilnih mednarodnih 



festivalih. Za svoje dele je prejel vee nagrad in priznanj, med drugim nagrado Zdruzenja dramskih 
umetnikov Siovenije, nagrado Zdruzenja dramskih umetnikov Hrvaske, Zupancicevo nagrado Mesta 
Ljubljana in vee nagrad Zdruzenja dramskih umetnikov Hrvaske in nagrad na festivalih na Hrvaskern, v 
Bosni in Hercegovini, Kitajski, Iranu, na Poljskem, v Belorusiji, Sioveniji, Srbiji in Crni gori. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 41. seji dne 20. 1. 2010 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavoda Lutkovno 
gledalisee Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



                       
PREDLOG 

                                                                                                                           20.  1. 2010 
 
Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) in 8. 
člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 
65/97, 49/99, 82/01 in 57/03) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …. seji dne ….. 
sprejel 
 
 
 

S K L E P 
 

o imenovanju predstavnikov 
Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana 

                                                                       
 

I. 
V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana s e   i m e n u j e j o : 
 

- prof. dr. Bojana BEOVIĆ 
- Miro GORENŠEK 
- Marija Dunja PIŠKUR KOSMAČ 
- Sašo RINK 
- dr. Slavko ZIHERL 

 
                                                                        II. 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                           Ž U P A N  
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, št. 65/97, 49/99, 82/01 
in 57/03; v nadaljevanju: javni zavod) v 8. členu med drugim določa, da svet zavoda sestavlja pet 
predstavnikov ustanovitelja, ki jih imenuje mestni svet. 
 
Na podlagi poziva javnega zavoda za imenovanje petih predstavnikov Mestne občine Ljubljana v svet 
javnega zavoda je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom 
evidentiranja.  
 
Izmed devetih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu naslednjih pet: 
 

- mestno svetnico prof. dr. Bojano Beović,  rojeno 1959, zdravnico, prof. dr. znanosti iz 
Ljubljane 

- mestnega svetnika Mira Gorenška, roj. 1947, doktorja medicine iz Ljubljane  
- mestno svetnico Marijo Dunjo Piškur Kosmač,  rojeno 1941, doktorico medicine, specialistke 

iz Ljubljane 
- mestnega svetnika Saša Rinka, roj. 1975, univ. dipl. pravnika iz Ljubljane 
- mestnega svetnika dr.  Slavka Ziherla, roj. 1945, doktorja medicinskih znanosti iz Ljubljane 

 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 41. seji 20. 1. 2010 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju petih predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda Zdravstveni 
dom Ljubljana in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  

 
                                                                                   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                             volitve in imenovanja         



PREDLOG 
20.1.2010 

Na podlagi 46 elena Zakona 0 orqanizacjj In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) 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 predstavnika
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Dijaskega doma Beiigrad
 

I. 
V Svet Dijaskega doma Beziqrad s e i men u j e : 

Janko JARC. 

II. 
Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 
58/09,64/09 - popr., in 65/09 -popr.) v 46. clenu med drugim doloca, da svetjavnega dijaskega doma 
sestavljata tudi dva predstavnika ustanovitelja, katerih mandat traja stiri leta. Sestava in stevilcno 
razrnerje je doloceno z aktom 0 ustanovitvi zavoda. Dijaski dom Bezigrad je na Mestno obcino 
Ljubljana naslovil dopis za imenovanje predstavnika v svet zavoda. 

Prispel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Janka Jarca, rojenega 1944, 
po izobrazbi univ. dip\. teologa in specialnega pedagoga, upokojenca iz Ljubljane. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 41. sej dne 20. 1. 2010 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Dijaskeqa doma Beziqrad, 
ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
20.1.2010 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) 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 Miskolin 

Branki MAK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Miskolin. 

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, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) 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 Miskolin, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, st. 
96/09 dne 27.11.2009 se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje formalne pogoje za razpisano 
delovno mestno ravnatelja/ice vrtca. 

Branka MAK, rojena 1949 v Ljubljani, je leta 1998 zakljucila visokosolski stud] na Pedaqoski fakulteti 
v Ljubljani in si pridobila strokovni naslov profesorica socialne pedagogike. Leta 1973 je opravila 
strokovni izpit in leta 1998 izpit za ravnatelja. Ima 40 letne delovne izkusnje v vrtcu na delih in nalogah 
vzgojiteljice in pornocnice ravnateljice, od leta 2005 opravlja dela in naloge ravnateljice v Vrtcu 
Miskolin. Imenovana ima v naslednjem petletnem obdobju program, ki ga razdeljuje na sest poglavij: 
projekti (Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za obdobje 2009-2011, Ekosoia, 
Profesionalno usposabljanje za izvajanje elementov posebnih pedaqoskih nacel koncepta Reggio 
Emilia v slovenske vrtce, Kako pomagati gibalno oviranim otrokom); izobrazevanje in strokovno 
izpopolnjevanje (izobrazevanje zaposlenih na izsledkih najnovejsih znanstvenih spoznanj na podrocju 
izobrazevanja kot na primerih dobre prakse in stevilnih izkusenj); mentorstvo (prakticno usposabljanje 
bodoceqa strokovnega kadra); vloga otroka in starsa (usmerjanje dela v zagotavljanje enakih moznosti 
in upostevan]e razlicnosti med otroki, da bo uresniceno nacelo enakih rnoznosti): vloga vodenja 
(skupno nacrtovanje in uresnicevanje zastavljenih ciljev, dvig organizacijske kulture in spostovanje 
slehernega v ustanovi); investicije (obnova objektov in opreme, aktivno sodelovanje pri siritvi Vrtca 
Miskolin); sodelovanje z ostalimi institucijami v obcini, regiji in na drzavni ravni. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno rnnenje h kandidaturi Branke 
Mak. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja a kandidatki za 
ravnateljico Vrtca Miskolin na 41. seji dne 20. 1. 2010 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Branke Mak in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
20.1.2010 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) in 27. elena Statuta 
Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preciscenc besedilo) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Kolezija 

Nevenki ZIGON se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Kolezija. 

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, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) mora svet zavoda 
pred odlocitvi]o 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo 
pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Kolezija, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, st. 98/09 dne 4.12.2009 sta se prijavili dve kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za 
razpisano delovno mestno ravnatelja/ice vrtca. 

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 stud] 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. Imenovana, 
rojena 1973 v Ljubljani, ima 15 letne delovne izkusnje v vzgojno - izobrazevalnern delu, 5 let 
v solstvu in 10 let v predsolski vzgoji. Kandidatka ima sledecl program vodenja zavoda: na 
samem zacetku pregled financneqa, pedaqoskeqa in dokumentacjjskega stanja, spoznati 
sodelavce, utrip vrtca in organiziranost programov. V prihodnosti pa bi pozornost usmerila na 
delovanje v okviru Kurikuluma za vrtce, zavzemala bi se za samostojnost in avtonomijo 
zaposlenih (motivacija zaposlenih). Na podrocju investicij pa najprej pregled stanja in potrebe 
zavoda, pozornost gospodarnemu in racionalnemu poslovanju, prizadevanje za pridobivanje 
sponzorskih sredstev, vsem zaposlenim pa bi si prizadevala ustvariti pogoje in klimo, ki bo 
vsakemu zainteresiranemu posamezniku ornoqocila, da bo razvijal svoja rnocna podroqa. 

Nevenka ZIGON, rojena 1953 v Ljubljani, je leta 1991 zakljucila visokosolski studij na 
Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni naslov vzgojiteljica predsolskih otrok. 
Leta 1994 je opravila program Vodenja v lzobrazevanju in leta 1995 strokovni izpit za 
vzgojitelje v vzgojno-varstvenih zavodih. Imenovana ima delovne izkusnje v vrtcu kot 
vzgojiteljica, vodja enote vrtca, kot pornocnica ravnateljice, od leta 2005 opravlja dela in 
naloge ravnateljice v Vrtcu Kolezija. Imenovana ima v viziji in razvoju vrtca siedece prioritete: 
trzni polozaj zavoda (prizadevanje za odprtje treh dodatnih oddelkov); materialni razvoj 
(oprema in investicije); varnost otrok in varovanje objektov (nove ograje in varnostni sistem), 



sodelovanje s starsi; programski razvoj zavoda (usposabljanje cloveskih virov, trajnostni 
razvoj, vsezivllenjsko ucenje za sodelovanje v ES, sodelovanje in poglabljanje z evropskimi 
vrtci). 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h 
kandidaturi Nevenke Zigon. 

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

kandidatki za ravnateljico Vrtca Kolezija na 41. seji dne 20. 1. 2010 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Nevenke Zigon in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
20.1.2010 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 orqanlzaciii In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) 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 Gimnazije Moste 

Niki GAMS se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije Moste. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgaje in lzobrazevanja Uradni list RS, 
st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) mora svet zavada pred odlocitvijo a 
izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi rnnenje 
lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Gimnazije Moste, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
st. 102/09 dne 11. 12. 2009, se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje formalne pogoje razpisa. 

Nika GAMS, profesarica matematike, ima 31 let dela v vzgoji in izobrazevanju, vso dobo na gimnaziji 
Moste. Naziv svetnice je pridabila julija letos, ravnateljski izpit je opravila leta 1998. Leta 1992 je 
postala pornocnica ravnatelja, leta 1996 so [o imenovali za vrsilko dolznosti ravnateljice, marca 
naslednje leta je nastopila svaj prvi mandat ravnateljice sole, trenutno se izteka njen tretji mandat. Ves 
cas se je redno strokovna izpapalnjevala, sodelovala v strokovnih aktivih, po uvedbi mature je postala 
zunanja ocenjevalka za matematiko. Slediia je prenovi gimnazijskega programa in se dodatno 
tzobrazevala na podrocjih pomembnih za vodenje sole. Leta 1996 ji je Drustvo ravnatelj podelilo naziv 
PRIMUS-zasluzna ravnateljica. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Nike 
Gams. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatih za 
ravnateljico Gimnazije Moste na 41. seji dne 20. 1. 2010 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Nike Gams ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
20.1.2010 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) 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 Organizacijske enote Glasbena sola Konservatorija za 
glasbo in balet Ljubljana 

Polonci CESAREK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Organizacijske 
enote Glasbena sola Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. 

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 - LlPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) 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 ravnatelja/ico Organizacijske enote Glasbena sola Konservatorija za 
glasbo in balet Ljubljana, ki je bil objavljen v casopisu Dnevnik dne 25.11.2009 sta se prijavila dva 
kandidata, ki izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno mestno ravnatelja/ice glasbene sole. 

Polonca CESAREK, akademska glasbenica, violinistka, svetovalka po nazivu, je petnajst let 
zaposlena na podrocju vzgoje in izobrazevanja, od tega stirinajst let na Konservatoriju za glasbo in 
balet, Srednji glasbeni in baletni soli. Vodi godalni orkester sole, ki je na Revijah godalnih orkestrov 
glasbenih sol Siovenije v Velenju in Radovljici prejel pozitivne kritike priznanega ocenjevalca. Pray 
tako pripravlja ucence za jayne in interne nastope, sodeluje z vodstvorn sole in aktivno spremlja dele 
na soli. Je clanica projektnih skupin, clanica komornega zbora Ave, dvakratnega prejemnika plakete 
mesta Ljubljana, prejemnika nagrade Presernovega sklada, Zupanciceve nagrade ter stevilnih nagrad 
na mednarodnim zborovskih tekmovanjih. Sodelovala je pri snemanju zqoscenk zbora, na eni od njih 
tudi kot instrumentalistka, violinistka. Bila je tudi predsednica pevskega zbora in v tej vlogi je 
organizirala koncerte doma in v tujini. 

Joie KREGAR, akademski glasbenik, klarinetist, svetovalec po nazivu, ima trinajst let pedaqoske 
prakse, yes cas na Srednji glasbeni in baletni soli, na kateri je ustanovil pihalni orkester, ki ga vodi ze 
tretje leto in za katerega pise tudi priredbe del. Ze kot student je prejel stevilne nagrade na republiskih 
in drzavnih tekmovanjih ter sodeloval s stevilnirni slovenskimi orkestri, tudi kot solist in koncertni 
mojster. Je tudi ustanovni clan Siovenskega kvarteta klarinetov, s katerim je posneJ dye CD plosci. 
Njegovi ucenci so prejeli stevilne nagrade na tekmovanjih mladih glasbenikov Siovenije. Poleg 
pedaqoskeqa dela je tudi organizator javnih in internih nastopov. V obdobju od leta 2003 do 2006 je bil 
vodja studijske skupine pri Zavodu za solstvo RS za klarinet. Sodeluje z mnogimi pihalnimi orkestri in 
se samostojno izobrazuje za podrccje dirigiranja. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Polonce Cesarek. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatki za 
ravnatelja/ico Organizacijske enote Glasbena sola Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana na 
41. seji dne 20. 1. 2010 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Polonce Cesarek in 
ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
20. 1. 2010 

Na podlagi 38. elena Zakona a uresnicevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
st. 77107 -UPB in 56/08), 37. elena Zakona 0 zavodih (Ur.l. RS, st. 12/1991, 451/1994 
OdI.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 OdI.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 
27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno 
besedilo) ter Odloka a ustanovitvi javnega zavada Mednarodni graficni likovni center (Uradni 
list RS, st. 110104) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na seji dne sprejel 

SKLEP 

o imenovanju vrsllke dolznostl direktorja javnega zavoda 
Mednarodni graficni likovni center 

I. 

Za vrsilko dolznosti direktorja Mednarodnega graficnega likovnega centra s e i men u j e: 

Barbara SAVENC. 

II. 

Mandat vrsilke dolznosti direktorja traja od 21. 2. 2010 do imenovanja direktorja, vendar 
najvec za eno leto. 

Obrazlozitev: 

V skladu z 11. clenom Odloka a ustanovitvi javnega zavada Mednarodni graficni Iikovni center 

(Uradni list RS, st. 110104; v nadaljevanju: javni zavod) imenuje direktorja javnega zavada mestni 

svet na podlagi javnega razpisa po predhodnem mnenju sveta zavada. 

Na podlagi poziva nacelnika Oddelka za kulturo dr. urosa Grilca, da dosedanji direktorici javnega 

zavoda potece mandat 20. 2. 2010, je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja (v 

nadaljevanju:komisija) pricela s postopkom javnega razpisa. 

Komisija je na 39. seji obravnavala besedilo javnega razpisa za direktorja I direktorico javnega 

zavoda, ko je besedilo tudi potrdila. Javni razpis je bil objavljen na spletnih straneh Mestne 

obcine Ljubljana, obvestilo 0 objavi javnega razpisa pa v cascpisu Oelo dne 21. 12.2009. 

Na javni razpis sta se prijavili dve kandidatki. Komisija je na 41. seji preverila njihovo 

pravocasnost in popolnost. CIani komisije so sklenili, da sta vlogi pravocasni in nepopolni, ker 

kandidatki k vlogi nista predlozi!i vseh zahtevanih in ustreznih dokazil ter se zato nista uvrstili v 

izbirni postopek. Komisija je soglasno sklenila, da se v izbirni postopek ne uvrsti nobena 

kandidatka in se za cas do imenovanja direktorja, imenuje vrsilko dolznosti direktorja, vendar 

najdlje za eno leto, in sicer Barbaro SAVENC. 

Barbara SAVENC, rojena leta 1970, stanujoca v Ljubljani, je leta 1998 diplomirala na Oddelku 

za umetnostno zgodovino na Filozofski fakulteti v Ljubljani in sicer z zagovorom diplomske naloge 

pri profesorju dr. Milcku Komelju: Siovenska risba kot samostojno likovno dele - med Azbetorn in 

Stupico - poskus razvojnega orisa. Leta 2000 se je zaposlila v Kulturnem centru Kamnik oziroma 



zdaj Medobcinskern muzeju Kamnik. Ko je leta 2002 pripravila prvo samostojno, monografsko 
razstavo 5 spremljevalnim katalogom: Maks Kozelj slikar gora - prvo strokovno obravnavo tega 
slovenskega slikarja -, je pridobila strokovni naziv kustos. Leta 2003 je prevzela skrb za 
dislocirano enoto Galerijo Miha Males in se celovito posvetila oblikovanju nove programske in 
celostne podobe. Uspela je oblikovati program, 5 katerim je razkrivala vedno nove in sveze 
poglede, 5 svezimi zamislimi za razstavne koncepte in izvirnimi postavitvami (npr. Odkrivanje 
podob, 2006). V odmevnem razstavnem programu ima osrednje mesto pionirski projekt Sedem 
slovenskih slikark in kipark (2006, 2008). Po petih nadaljnjih letih dela v isti ustanovi je z 
uspesnirn porocilorn leta 2007 pridobila se strokovni naziv visja kustodinja. Imenovana se redno 
udelezuje srecanj strokovnih drustev, strokovnih posvetov (npr. mednarodnih konferenc Kaj 
sodobna umetnost zahteva od svojih institucij? v Moderni galeriji v Ljubljani, 2003, srecanj 
Muzeoforuma Na pragu vstopa Siovenije v Evropsko unijo 2003, Dostopnost v muzejih, 2009 v 
Cankarjevem domu v Ljubljani, mednarodnih simpozijev Arhiva RS na temo svetloba na 
Filozofski fakulteti v Ljubljani, 2006, Druqacni tisk v MGLC in Razstavljanje arhivskega in 
knjiznicnega gradiva ter likovnih del na papirju v Narodni galeriji v Ljubljani, 2003, strokovnih 
predavanj 0 programu Collect & Share v okviru pedaqoske sekcije v Moderni galeriji Ljubljana, 
2005, itd.) in sodeluje pri delu razlicnih muzejskih (galerijskih) sekcij (dokumentacijska 
intenzivno dopolnjevanje programa GAllS in predvsem pedaqoske, v okviru katere sodeluje pri 
pripravi sestankov, posodabljanju "pedaqoske knjizice", izpeljavi programov kot so Poletne 
muzejske noel, Kulturni bazarji itd.). Imenovana ima aktivno vlogo, ki jo je posvetila oblikovanju 
kvalltetnejse likovne usmeritve v mestu Kamnik ter bila leta 2001 imenovana za clanico: 
strokovne komisije za razdelitev proracunskih sredstev med izvajalce kulturnih programov v 
obcini Kamnik (2001-2007), strokovne komisije za oblikovanje programa Kamniskeqa kulturnega 
poletja (2003), strokovne komislle za ozivitev starega mestnega jedra v obcini Kamnik, (2004) in 
strokovne komisije za razporeditev obcinskih prostorov v najem preko javnega razpisa (2005); je 
avtorica "strategije razvoja na Iikovnem podrocju v obcinl Kamnik 2008-2011". 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 41. seji dne 20. 1. 2010 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju vrsilke dolznosf direktorja javnega zavoda Mednarodni graficni 
likovni center, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. Neizbranima kandidatkama bo poslano 
obvestilo 0 neizbiri ter da se javni razpis ponovi. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 




