


             

 

PREDLOG                                                                                                                                   
8. 5. 2013 
 

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - 
popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) in 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  

 

S K L E P 
 

o imenovanju treh predstavnikov 
Mestne občine Ljubljana v Svet Osnovne šole Danile Kumar 

 
 

I. 
 
V Svet Osnovne šole Danile Kumar  s e   i m e n u j e j o : 
 

- Kristina Karmen JEKLIC 
- Peter MINODRAŠ 
- Eva STRMLJAN KRESLIN 

 
II. 

 
Mandat imenovanih traja štiri leta. 
 
 
Številka: 
Datum: 
                                                                                                                   Ţ U P A N  
 
O b r a z l o ţ i t e v : 

 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - 
ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) v 46. členu med drugim določa, da svet šole sestavljajo trije 
predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev ter da so člani 
sveta imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni 
največ dvakrat. 
 
Na podlagi poziva Sveta Osnovne šole Danile Kumar, da se dosedanjim članom izteče mandat, 
je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. 
 
Izmed šestih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet šole kot 
predstavniki Mestne občine Ljubljana imenujejo: 
 

- Kristina Karmen JEKLIC, roj. 1970, univ. dipl. upr. organizatorka, iz Ljubljane, 
- Peter MINODRAŠ, roj. 1980, dipl. upr. organizator, iz Ljubljane, 
- Eva STRMLJAN KRESLIN, mestna svetnica, roj. 1969, dipl. ekonomistka, iz Ljubljane. 
 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 26. seji dne 8. 5. 2013 oblikovala 
predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet Osnovne šole 
Danile Kumar, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.     
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
volitve in imenovanja 

 
 



PREDLOG 
8. 5. 2013 

 
 

Na podlagi 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 15/12) in 12. člena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08, 103/08 in 105/08)  je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na 
….. seji dne …. sprejel 

 

S K L E P 
 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 
Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda Mestna knjiţnica Ljubljana 

 
I. 

Dr. Urošu GRILCU preneha mandat člana Sveta javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana. 
 

  
II. 

V  Svet javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana se za predstavnico Mestne občine Ljubljana   
i m e n u j e : 
 
mag. Mateja DEMŠIČ. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda.  

 
Številka: 

Datum:                                                                                 Ţ U P A N  
 
O b r a z l o ţ i t e v : 
 

Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjižnica Ljubljana (Uradni list RS, št. 30/08, 103/08 in 
105/08) v 12. členu med drugim določa, da ima svet zavoda pet članov, od tega jih štiri izmed 
strokovnjakov s področja dela zavoda, financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Enega člana 
izvolijo zaposleni v zavodu kot svojega predstavnika. Navedeni člen določa tudi, da so člani sveta 
imenovani za štiri leta in mandat članov sveta zavoda začne teči z dnem konstituiranja sveta. 
 
S sklepom št. 014-175/12-2 o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet javnega 
zavoda Mestna knjižnica Ljubljana je bil na 20. seji mestnega sveta dne 26. 11. 2012  med drugim 
imenovan za člana sveta javnega zavoda dr. Uroš Grilc. Imenovani je sporočil Komisiji za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja, da  zaradi imenovanja na funkcijo ministra za kulturo odstopa s 
funkcije član sveta zavoda. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja 
pričela s postopkom evidentiranja za nadomestnega člana oz. članico.  
 
V postopku evidentiranja je prispel en predlog, zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu 
mag. Matejo Demšič, roj. 1972, mag. zgodovine, iz Ljubljane. Imenovana je po zaključeni osnovni šoli 
in gimnaziji v Mariboru študij nadaljevala na Univerzi v Celovcu in nato na ljubljanski univerzi, na 
Filozofski fakulteti, na Oddelku za zgodovino. Po zaključenem dodiplomskem študiju, je 
postdiplomskega nadaljevala na isti fakulteti v sodelovanju z Univerzo v Zagrebu in  Institut für 
Südosteuropäische Geschichte Univerze v Gradcu in tako opravila znanstveni magisterij. Svoje 
službovanje je pričela s pogodbenim sodelovanjem z Uradom Republike Slovenije za mladino, redno 
pa se je zaposlila na Uradu za mladino v Mestni upravi Mestne občine Ljubljana, kjer je bila trinajst let 
vodja. Trenutno je vodja Oddelka za kulturo Mestne uprave Mestne občine Ljubljana in zato dobro 
pozna vsebinski delo javnih zavodov, ki delujejo na področju kulture, kakor tudi njihovo finančno 
poslovanje in pravni okvir. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 26. seji dne 8. 5. 2013 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet javnega zavoda 
Mestna knjižnica Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.                                                                                  
 

   Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                        volitve in imenovanja                                                                                                   



PREDLOG 
                                                                                                                     8. 5. .2013 

 
Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - 
popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) in  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 
 
 

 
S K L E P 

 
o imenovanju predstavnice 

Mestne občine Ljubljana v Svet Gimnazije Ledina 
 

 
                                                                         I. 
 
V Svet Gimnazije Ledina   s e   i m e n u j e : 
 
Tanja STROJAN. 
 
                                                                         II. 
 
Mandat imenovane traja štiri leta. 
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                                
                                                                                 

 Ž U P A N  
 
 
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - 
ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) v 46. členu med drugim določa, da je v svetu šole eden izmed 
predstavnikov ustanovitelja tudi predstavnik lokalne skupnosti, na območju katere ima zavod sedež, 
kolikor je ustanovitelj država. Navedeni člen določa tudi, da so člani imenovani za mandatno obdobje 
štirih let. 
 
Na podlagi poziva Gimnazije Ledina za imenovanje predstavnika Mestne občine Ljubljana v svet 
gimnazije je Komisija za mandatna vprašaja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. 
 
Prispel je en predlog, zato je komisija sklenila mestnemu svetu predlagati Tanjo Strojan. Imenovana 
se je rodila leta 1977 in stanuje v Ljubljani. Po izobrazbi je učiteljica razrednega pouka. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 26. seji 8. 5.  2013 oblikovala predlog 
sklepa o imenovanju predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Gimnazije Ledina in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 

 
                                                                                          Komisija za mandatna vprašanja,  
                                                                                                  volitve in imenovanja 
 



PREDLOG 
8. 5. 2013 

 
Na podlagi 17. ĉlena Sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališĉe Opera 
in balet Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03, 98/08, 2/09 in 37/10) ter 27. ĉlena Statuta Mestne 
obĉine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno preĉišĉeno besedilo in 15/12)  je Mestni svet 
Mestne obĉine Ljubljana na ….. seji dne …… sprejel 
 
 

S K L E P  
 

o predlogu za imenovanje predstavnice Mestne občine Ljubljana v  
Svet javnega zavoda Slovensko narodno gledališče Opera in balet Ljubljana 

 
 
Mestna obĉina Ljubljana   p r e d l a g a, da se v Svet javnega zavoda Slovensko narodno 
gledališĉe Opera in balet Ljubljana  i m e n u j e : 
 
Jadranka DAKIĆ. 
  
 
Številka: 

Datum:                                                                                                              Ž U P A N  
 
 
 
O b r a z l o ž i t e v :  
 
V skladu s 17. ĉlenom o ustanovitvi javnega zavoda Slovensko narodno gledališĉe Opera in balet 
Ljubljana (Uradni list RS, št. 56/03, 98/08, 2/09 in 37/10) svet tega zavoda sestavlja sedem 
ĉlanov, od katerih pet ĉlanov imenuje Vlada Republike Slovenije izmed strokovnjakov s podroĉja 
dela zavoda, financ in pravnih zadev, in sicer štiri na predlog ministra in enega na predlog 
pristojnega organa obĉine, kjer je sedež zavoda. Mandat ĉlanov traja štiri leta.  
 
Na podlagi poziva Ministrstva za kulturo za posredovanje predloga je Komisija za mandatna 
vprašanja, volitve in imenovanja priĉela s postopkom evidentiranja. Evidentiran je bil en predlog. 
Ĉlani komisije so soglasno podprli mestni svetnico Jadranko Dakić.  
 
Jadranka DAKIĆ, rojena 1955, univ. dipl. ekonomistka,  se je po uspešno zakljuĉenem študiju na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani zaposlila v podjetju Agrotehnika – Gruda, nato pa je bila skoraj 
šestnajst let zaposlena v farmacevtskem podjetju Lek, od tega skoraj 9 let kot finanĉna 
direktorica, zadnje leto pa je opravljala naloge ĉlanice uprave za podroĉje financ, ekonomike in 
kapitalskih naložb. Od leta 1998 do konca leta 2005 je bila ĉlanica uprave Poslovnega sistema 
Mercator, d.d., odgovorna za podroĉje financ, kontrolinga in raĉunovodstva. Kot podžupanja 
Mestne obĉine Ljubljana je bila zadolžena za finance, zato se je seznanila tudi z delom javnih 
zavodov, katerih (so)ustanoviteljica je MOL. Zato dobro pozna delo javnih zavodov in njihovo 
finanĉno poslovanje. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 26. seji dne 8. 5.  2013 oblikovala 
predlog sklepa o predlogu za imenovanje ĉlanice v Svet javnega zavoda Slovensko narodno 
gledališĉe Opera in balet Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

 
 

          Komisija za mandatna vprašanja, 
                      volitve in imenovanja 



 

 

 

PREDLOG 
                                                                                                                     8. 5. 2013 

 

Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 
65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) in 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 
 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Jarše 
 
 
Metki BLATNIK, Tanji BERGANT PERIC, Vandi JEREB, Lidiji JERŠE, Heleni ULE, Diani 
ŠUMENJAK in Nataliji REHLOVI se da negativno mnenje h kandidaturi za ravnateljico  Vrtca 
Jarše. 
 
 

Številka:  
Datum: 
                                                                                         Ţ U P A N  
 
 
O b r a z l o ţ i t e v: 
 
V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 
20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja 
oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, 
na območju katere ima zavod svoj sedeţ. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Jarše, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
18/2013 in Šolskih razgledih dne 1. 3. 2013, se je prijavilo sedem kandidatk, ki izpolnjujejo formalne 
pogoje razpisa. 
 
Diana ŠUMENJAK je leta 2007 končala študij na Fakulteti za management Koper in pridobila naslov 
specialistka managementa v izobraţevanju. Kandidatka ima opravljen strokovni izpit, ravnateljskega 
izpita nima opravljenega. Program vodenja imenovane kandidatke temelji na štirih pomembnih 
področjih: delo z otroki, delo s strokovnimi delavci vrtca, delo s starši in sodelovanje s širšo 
skupnostjo. Pri tem pa izpostavlja, da mora program vrtca temeljiti na pozitivnih vrednotah, 
osmišljanju in zadovoljevanju otrokovih potreb. 
 
Helena ULE je leta 2003 končala študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni  
naslov profesorica razrednega pouka. Imenovana ima opravljen strokovni in ravnateljski izpit. 
Kandidatka predstavlja program delovanja vrtca na treh ključnih točkah, ki se med seboj prepletajo in 
povezujejo, to so otroci, zaposleni in starši. Poleg navedenega izpostavlja kot pomembno področje 
delovanja tudi sodelovanje z okoljem ter področje investicij in financiranja.  
 
Lidija JERŠE je leta 2012 zaključila študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naslov 
magistrica predšolske vzgoje. Imenovana ima opravljen strokovni izpit, ravnateljskega izpita nima 
opravljenega. V programu vodenja vrtca imenovana daje poseben poudarek dobrim, strokovnim, 
odkritim in poštenim odnosom v celotnem kolektivu, ki pripomorejo k ustvarjanju pozitivne klime v 
vrtcu. Velik pomen daje sodelovanju v vrtcu in delu na različnih področjih, kot so:  celoten pregled 
nad delom v ustanovi; priprava programov in letnih načrtov zavoda; načrtovanje izvajanja in 
evalviranja dejavnosti; zagotavljanje standardov in normativov vrtca, ki so zakonsko določeni; 
vključevanje otrok s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca (če se strokovnjaki odločijo, da je to 
v najvišje dobro otroka); spremljanje dela vzgojnega osebja; izobraţevanje in izpopolnjevanje 
zaposlenih; sodelovanje s starši ter z obogatitvenimi programi zagotoviti pestrost na različnih 
področjih dejavnosti. 



 

 

 
Metka BLATNIK je leta 2005 zaključila študij na Fakulteti za druţbene vede v Ljubljani in si pridobila 
strokovni naslov univerzitetna diplomirana sociologinja. Opravljen ima strokovni in ravnateljski izpit. 
Imenovana kandidatka se v programu vodenja vrtca osredotoča na naslednje ključne točke: 
delovanje vrtca v okolju, zaposleni v vrtcu, delo vzgojiteljskega zbora, materialni pogoji, sodelovanje 
s starši ter na načela vodenja. 
 
Natalija REHLOVA je diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok, naziv je pridobila leta 2000 na 
Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Kandidatka ima opravljen strokovni in ravnateljski izpit. Imenovana se 
v programu vodenja vrtca osredotoča na sodelovanje s svetom zavoda; strokovno vodenje ter na 
sodelovanje s starši, ustanoviteljem in širšim okoljem. Ţeli si kakovosten, prijazen vrtec s 
sodelovanjem in povezovanjem delavcev vrtca, otrok, staršev in okolja.  
 
Tanja BERGANT PETRIC je leta 2008 zaključila študij na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani in 
pridobila naslov univerzitetna diplomirana socialna delavka. Strokovni izpit je opravila leta 2002, 
ravnateljskega izpita nima opravljenega. Imenovana navaja sledeče srednjeročne cilje:  ustvarjanje 
vzgojno izobraţevalnega okolja, ki bo najbolje zadovoljevalo interese in potrebe otroka;  spodbujanje 
sodelovanja z oţjo in širšo okolico; vlaganje v izobraţevanje vsakega posameznika v kolektivu; 
razvijanje kreativnega raziskovanja otrok in strokovnih delavcev, povečanje vpetosti v mednarodni 
prostor ter razvoj informacijske podpore. Za kandidatko je najvišji cilj visoko kakovosten program 
vrtca za dobrobit vseh otrok. 
 
Vanda JEREB je leta 2012 končala študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naslov 
magistrica predšolske vzgoje. Kandidatka ima opravljen strokovni izpit, ravnateljskega izpita nima 
opravljenega. Imenovana kandidatka ima za dolgoročni cilj delovanja vrtca: odprt in fleksibilen 
kurikulum v različnih programih za predšolske otroke; uravnoteţena ponudba različnih področij in 
dejavnosti predšolske vzgoje; omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s 
skupinsko rutino; upoštevanje in spoštovanje zasebnosti otrok; dvig kakovosti medosebnih interakcij 
med otroki, ter med otroki in odraslimi v vrtcu; reorganizacija časa v vrtcu; strokovna odgovornost; 
povečanje vloge evalvacije pri načrtovanju ţivljenja in dela v vrtcu; izboljšanje informiranja in 
sodelovanja s starši. 
 
Ţupan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje nobeni kandidatki ne dajeta pozitivnega 
mnenja. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenj o kandidatihi 
za ravnateljico Vrtca Jarše na 26. seji dne 8. 5. 2013 ter oblikovala predlog negativnega mnenja h 
kandidaturam vseh kandidatk in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem 
 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                volitve in imenovanja 
 

 



PREDLOG 
                                                                                                                     8. 5. .2013 

 

 
Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 
20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) in 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 
 

h kandidaturi za ravnatelja Vrtca Viški gaj 
 
 
Branku ILOTIĆU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Vrtca Viški gaj. 
 
 
Številka:  
Datum: 
                                                                                         Ţ U P A N  
 
 
O b r a z l o ţ i t e v: 
 
V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 
20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja 
oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, 
na območju katere ima zavod svoj sedeţ. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Viški gaj, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 
18/2013 dne 1. 3. 2013, se je prijavilo pet kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 

 
Aja TRUDN je zaključila visokošolski študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila leta 2008 
strokovni naslov diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Kandidatka ima opravljen strokovni in 
ravnateljski izpit. Program vodenja vrtca imenovane kandidatke temelji na naslednjih ključnih točkah: 
skrb za kakovost vzgojno izobraţevalnega dela, ţivljenja otrok ter zaposlenih; dobra organizacijska 
klima, učinkovita organizacija in jasne vrednote ter sodelovanje s starši. Poudarja pomen 
spoštovanja, dobrih medsebojnih odnosov in strokovnosti, kot izhodišče za kvalitetno delo, 
motiviranost in počutje vseh, ki se srečujejo in ustvarjajo v vrtcu. 
 
Branko ILOTIĆ je leta 2002 zaključil študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobil naslov 
diplomirani vzgojitelj predšolskih otrok. Ima opravljen strokovni in ravnateljski izpit.  
Imenovani kandidat predstavlja v programu razvoja vrtca naslednje cilje: zagotavljanje kakovostnega 
vzgojno – izobraţevalnega dela; zagotavljanje sodelovanja in moţnosti participacije vseh, ki vstopajo 
v okolje vrtca;  zagotavljanje pogojev in spodbujanje uporabe sodobne informacijsko - komunikacijske 
tehnologije; vzpostavljanje kulture in klime organizacije, ki omogoča soodločanje, kjer je viden, slišan 
in upoštevan vsak posameznik, kjer je samoiniciativnost pričakovana in zaţelena, kjer vlada 
zaupanje in podpora; nadaljevanje s samoevalvacijo kakovosti z namenom zagotavljanja višje 
kakovosti storitev na strukturni, posredni in procesni ravni.   
 
Lidija JERŠE je leta 2012 zaključila študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naslov 
magistrica predšolske vzgoje. Imenovana ima opravljen strokovni izpit, ravnateljskega izpita nima 
opravljenega. V programu vodenja vrtca imenovana daje poseben poudarek dobrim, strokovnim, 
odkritim in poštenim odnosom v celotnem kolektivu, ki pripomorejo k ustvarjanju pozitivne klime v 
vrtcu. Velik pomen daje sodelovanju v vrtcu in delu na različnih področjih, kot so: celoten pregled nad 
delom v ustanovi; priprava programov in letnih načrtov zavoda; načrtovanje izvajanja in evalviranja 
dejavnosti; zagotavljanje standardov in normativov vrtca, ki so zakonsko določeni; vključevanje otrok 
s posebnimi potrebami v redne oddelke vrtca (če se strokovnjaki odločijo, da je to v najvišje dobro 
otroka); spremljanje dela vzgojnega osebja; izobraţevanje in izpopolnjevanje zaposlenih; 



 

 

sodelovanje s starši ter z obogatitvenimi programi zagotoviti pestrost na različnih področjih 
dejavnosti. 
 
Marija THEUERSCHUH je leta 2004 zaključila visokošolski študij na Pedagoški fakulteti Koper in si 
pridobila strokovni naslov diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok. Strokovni izpit je opravila leta 
1984 in ravnateljski izpit leta 2008. Vizijo vodenja in organizacijo vzgojno varstvenega zavoda 
imenovana predstavlja na ključnih točkah, katere so: osebna predstavitev, vizija, poslovni načrt, 
kolektiv, permanentno izobraţevanje, storitev in pristojnosti ravnatelja. 
 
Vanda JEREB je leta 2012 končala študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in pridobila naslov 
magistrica predšolske vzgoje. Leta 1981 je opravila strokovni izpit, ravnateljskega izpita nima 
opravljenega. Kandidatka ima za dolgoročni cilj delovanja vrtca: odprt in fleksibilen kurikulum v 
različnih programih za predšolske otroke; uravnoteţena ponudba različnih področij in dejavnosti 
predšolske vzgoje; omogočanje individualnosti, drugačnosti in izbire v nasprotju s skupinsko rutino; 
upoštevanje in spoštovanje zasebnosti otrok; dvig kakovosti medosebnih interakcij med otroki, ter 
med otroki in odraslimi v vrtcu; reorganizacija časa v vrtcu; strokovna odgovornost; povečanje vloge 
evalvacije pri načrtovanju ţivljenja in dela v vrtcu; izboljšanje informiranja in sodelovanja s starši. 

 
Ţupan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Branka Ilotića. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatih 
za ravnatelja Vrtca Viški gaj na 26. seji dne 8. 5.  2013 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Branka Ilotića ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                volitve in imenovanja 
 

 

 
 

 

 

 

 



 PREDLOG 
                                                                                                    8. 5. 2013 

 

 

 

 

 
Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 
65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) in 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 
 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Viški vrtci 
 
 

Barbari POŽUN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Viški vrtci. 
 
 
 
Številka:  
Datum: 
                                                                                         Ž U P A N  
 
 
O b r a z l o ž i t e v: 
 
V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 
20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja 
oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, 
na območju katere ima zavod svoj sedeţ. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Viški vrtci, ki je bil objavljen v Šolskih razgledih dne 
1. 3. 2013, se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje formalne pogoje razpisa. 

 
Barbara POŽUN je zaključila študij na Pedagoški fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni naslov 
univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja. Kandidatka ima opravljen strokovni in ravnateljski 
izpit. Deset let je bila zaposlena na OŠ Vič, sedaj pa opravlja funkcijo ravnateljice navedenega vrtca. 
Imenovana svojo vlogo in odgovornost pri uresničevanju razvojnih ciljev vrtca vidi v ustvarjanju 
pogojev za njegovo izvajanje, merjenju in vrednotenju zastavljenih ciljev, odpiranju morebitnih dilem, 
postavljanju prioritet in iskanju ravnoteţja med ostalimi prav tako pomembnimi segmenti delovanja 
vrtca.  Razvojni cilji in smernice za naprej so predvsem profesionalni razvoj, materialni in prostorski 
pogoji, zagotavljanje prepoznavnosti vrtca ter sodelovanje s straši. 

 
Ţupan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Barbare Poţun. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki 
za ravnateljico Vrtca Viški vrtci na 26. seji dne 8. 5.  2013 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Barbare Poţun ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                volitve in imenovanja 

 

 

 

 

 

 



POPRAVEK 
 

PREDLOG 
                                                                                                                     8. 5. 2013 

 
Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 
65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) in 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 
 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne šole Majde Vrhovnik 
 
 

Mateji URBANČIČ JELOVŠEK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne 
šole Majde Vrhovnik. 
 
 
Številka:  
Datum: 
                                                                                         Ţ U P A N  
 
O b r a z l o ţ i t e v: 
V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 
20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja 
oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, 
na območju katere ima zavod svoj sedeţ. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne šole Majde Vrhovnik, ki je bil objavljen v 
časopisu Šolski razgledi dne 1. 3. 2013, so se prijavili trije  kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje 
razpisa. 
 
Petra Atteya FABIANI, profesorica razrednega pouka, mentorica po nazivu, z desetimi leti dela v 
vzgoji in izobraţevanju, opravljenim strokovnim izpitom in brez ravnateljskega izpita, je trenutno 
zaposlena na OŠ Domţale. Udeleţila se je številnih dodatnih izobraţevanj, kot so vaditelj plavanja z 
licenco ter znanje in uporaba angleškega jezika na visoki ravni. Program vodenja imenovane 
kandidatke sloni na delu, sodelovanju in zaupanju med učenci, zaposlenimi, starši in lokalno 
skupnostjo, povezovanju s šolami v tujini, avtonomiji dela učiteljev, zagotavljanju sredstev za dodatne 
in nadstandardne dejavnosti, spoštovanju vrednot in krepitvi pripadnosti šoli. 
 
Mateja URBANČIČ JELOVŠEK, profesorica razrednega pouka, po nazivu svetnica, s 23 let delovnih 
izkušenj, z opravljenim strokovnim in ravnateljskim izpitom. Kot učiteljica je poučevala na OŠ Majde 
Vrhovnik 16 let, od leta 2008 pa opravlja funkcijo ravnateljice. Na strokovnem področju je sodelovala 
s šolskim ministrstvom kot članica Komisije za pripravo dokumentacije za opisno ocenjevanje in 
članica delovne skupine za redakcijo nacionalnih kurikulov in učnih načrtov za osnovne in srednje 
šole, na mednarodnem posvetu glede motivacije nadarjenih učencev, je soavtorica učbenikov, 
delovnih zvezkov in pripomočkov za slovenščino in matematiko ter je prejemnica nagrade Mladinske 
knjige Učitelj leta 2006. Imenovana kandidatka bo sledila viziji »Z medsebojnim spoštovanjem za 
zadovoljne učence, učitelje in starše.« in se bo zavzemala za: vodenje šole skladno s sodobnimi 
smernicami vzgoje in izobraţevanja, skrb za kadre in njihovo strokovno izpopolnjevanje, ugotavljanje 
stanja s samoevalvacijo, na podlagi katere bodo ohranjene dobre prakse in odpravljene 
pomanjkljivosti, vzpodbujanje medpredmetnega povezovanja ter timskega in projektnega dela, skrb 
za nadarjene in otroke s posebnimi potrebami, učinkovita organizacija dela, sodelovanje s starši in 
povezovanje z lokalno skupnostjo, zagotavljanje didaktičnih pripomočkov ter prostorskih in 
materialnih pogojev.  
 



 

 

Damir MARKOVIĆ, diplomirani inţenir kmetijstva, smer agronomija, z opravljenim pedagoško-
andragoškim izpitom in ravnateljskim izpitom, je od 1. 7. 2005 mentor po nazivu. Štirinajst let dela na 
področju vzgoje in izobraţevanja. Učil je v Vrtnarski šoli v Celju, kjer je opravil pripravništvo, sedaj je 
zaposlen kot učitelj naravoslovja v Centru šolskih in obšolskih dejavnosti Fara. Bil je tudi svetovalec 
pri prodaji fitofarmacevtskih sredstev v Semenarni v Kopru. Imenovani kandidat ima vizijo vodenja 
šole, ki temelji na znanju, spoštovanju, odgovornosti, delavnosti, medsebojni pomoči in sprejemanju 
drugačnosti, hkrati pa si bo prizadeval za razvoj zavoda, načrtovanje, vodenje in spremljanje dela 
učiteljev in svetovalne sluţbe, varovanje avtonomije in integritete šole, izpopolnjevanje strokovnih 
sodelavcev, spodbujanje pri vključevanju v projekte, skrb za varnost, privzgajanje in ohranjanje 
človeških vrednot, vzpostavitev odnosa med učitelji in učenci, kjer bo učitelj s svojim delom in 
odnosom vzgled učencem, ter sodelovanje s starši in ustanoviteljem.  

 
Ţupan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Mateje Urbančič Jelovšek. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatih 
za ravnatelja Osnovne šole Majde Vrhovnik na 26. seji dne 8. 5. 2013 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Mateje Urbančič Jelovšek ter ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 
  
 
 



 
 
 
 
PREDLOG                                                                                                                                        
8. 5. 2013 

 
Na podlagi 53. a člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list 
RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 
65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) in 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 
 

h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Bežigrad 
 
 
Mag. Cirilu DOMINKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Beţigrad. 
 
 
Številka:  
Datum: 

                                                                                         Ž U P A N  
 
 
O b r a z l o ž i t e v: 
 
V skladu s 53. a členom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraţevanja (Uradni list RS, 
št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 
20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D) mora svet zavoda pred odločitvijo o izbiri ravnatelja 
oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, 
na območju katere ima zavod svoj sedeţ. 

 
Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Gimnazije Beţigrad, ki je bil objavljen v Šolskih razgledih 
dne 29. 3. 2013,  se je prijavil en kandidat, ki izpolnjuje formalne pogoje razpisa 

 
Ciril DOMINKO, magister fizike, ima 32 let delovnih izkušenj, naziv svetnik, strokovni izpit in končano 
šolo za ravnatelje. Svojo poklicno pot je začel leta 1981 kot učitelj fizike na Gimnaziji Ivana Cankarja 
in se po treh letih zaposlil na Gimnaziji Beţigrad, kjer je leta 2007 postal vršilec dolţnosti ravnatelja, 
od leta 2008 pa opravlja funkcijo ravnatelja gimnazije. Sodeloval je v delovni skupini šolskega 
ministrstva za normative in standarde ter v delovni skupini za pripravo meril za vpis v srednje šole z 
omejitvami, z Zavodom RS za šolstvo v projektu Didaktična prenova – kurikularne povezave in v 
projektu Spremljanje uvajanja koncepta vzgojno-izobraţevalnega dela z nadarjenimi v 
srednješolskem izobraţevanju, pri usposabljanju strokovnih sodelavcev v vzgoji in izobraţevanju ter 
kot avtor, soavtor in urednik objavil 109 strokovnih in poljudnih člankov, prispevkov in monografij.   
Vizija šole kandidata temelji na naslednjih ciljih: obdrţati rezultate učnega uspeha, mature in s 
tekmovanj, kadrovska okrepitev dela z dijaki s posebnimi potrebami, uvesti način dela učenja na 
daljavo, izboljšava aplikacije elektronski dnevnik in redovalnica, omogočiti dijakom razvijanje 
nadarjenosti, medpredmetno povezovanje, medsebojne kolegijalne hospitacije, posodobitev 
informiranja staršev in dijakov preko GimSIS, izboljšanje komunikacije strokovnih sodelavcev s 
strokovnimi sluţbami, okrepiti sodelovanje z dijaško skupnostjo, sodelovanje gimnazije pri kreiranju 
slovenske šolske politike. 

 
Ţupan in Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraţevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Cirila 
Dominka. 
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatu 
za ravnatelja Gimnazije Beţigrad na 26. seji dne 8. 5. 2013 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja 
h kandidaturi Cirila Dominka ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 
 
 

Komisija za mandatna vprašanja, 
                 volitve in imenovanja 




