
    
PREDLOG 

                                                                                                                      19. 9. 2012 

 
Na podlagi 56. člena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 
62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A in 40/11 - ZSVarPre-A in 57/12), ter 27. člena Statuta 
Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne ….. sprejel 

 
 

M  N  E  N  J  E 
 

k imenovanju direktorice 
Doma starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje 

 
 
Mariji SAJOVIC se da pozitivno mnenje k imenovanju direktorice Doma starejših 
občanov Ljubljana, Moste – Polje. 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                          Ž U P A N  
                                                                                              
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
V skladu s 56. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 - uradno prečiščeno 
besedilo, 5/08, 73/08, 8/09, 53/09, 7/10, 56/10, 3/11, 57/11, 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - 
ZUPJS-A in 40/11 - ZSVarPre-A in 57/12) si mora svet zavoda pred imenovanjem direktorja oz. 
direktorice pridobiti mnenje lokalne skupnosti, v kateri ima zavod svoj sedeţ.   
 
Dom starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje je, glede na zgoraj navedeno dne 20. 8. 2012 Mestni 
svet Mestne občine Ljubljana zaprosil za predhodno mnenje k imenovanju Marije Sajovic za 
direktorico Doma starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje (v nadaljevanju: zavod).  
 
Marija Sajovic, rojena leta 1967, je po izobrazbi univ. dipl. pravnica. Imenovana ima sedem let in šest 
mesecev delovne dobe, opravljen ima tudi strokovni izpit iz socialnega varstva. Od konca leta 2010 ja 
zaposlena na MDDSZ. Pred tem je bila kot strokovna delavka – pravnica zaposlena na CSD Ljubljana 
Beţigrad. 
 
Ţupan in Oddelek za zdravje in socialno varstvo ugotavljata, da je predlagana primerna za vodenje 
tega zavoda.   
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog Mnenja o kandidatki 
Mariji Sajovic za direktorico Doma starejših občanov Ljubljana, Moste - Polje na 17. seji dne 19. 9. 
2012 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi imenovane, ki ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem. 
 
 

 
                                                                              Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                 volitve in imenovanja                                                                                                             


