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PREDLOG 
19.4.2017 

Na podlagi 27. Clena Statuta Mestne obCine Ljubljana (Uradni list RS, St. 24/16 - uradno preCiSCeno 
besedilo) in 7, Clena Odloka o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list RS, St. 102/01 in 
57/08) je Mestni svet Mestne obCine Ljubljana na . . . seji dne . . . sprejel 

S K L E P  
o imenovanju predstavnikov Mestne obcine Ljubljana in uporabnikov oziroma zainteresirane 

javnosti v Svet Gasilske brigade Ljubljana 

V Svet Gasilske brigade Ljubljana se kot predstavniki Mestne obCine Ljubljana 
i m e n u j e j o :  

- dr. Zvone CADE~? 
- Boris MAKOTER 
- Anton PODOBNIK 

V Svet Gasilske brigade Ljubljana se kot predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti 
i m e n u j e :  

- Matej WEISSENBACH 

Mandat imenovanih traja Stiri leta. 

stevil ka: 
Datum : 

O b r a z l o i i t e v :  
Od lok o organiziranju Gasilske brigade Ljubljana (Uradni list RS, St. 10210 1 in 57/08) v 7. Clenu med 
drugim doloCa, da svet zavoda sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja in en predstavnik 
uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, ki ga imenuje ustanovitelj, ter da njihov mandat traja 
Stiri leta. 

Na podlagi poziva sveta zavoda za imenovanje Stirih predstavnikov Mestne obCine Ljubljana v svet 
tega zavoda je Komisija za mandatna vpraianja, volitve in imenovanja pricela s postopkom 
evidentiranja. 

V postopku evidentiranja je prispelo sedem predlogov. Komisija je sklenila mestnemu svetu 
predlagati, da se v svet zavoda: 

kot predstavnike Mestne obCine Ljubljana imenuje: 
- dr. Zvone ~'ADEZ, rojen 1966, doktor kemijskih znanosti, zaposlen na Upravi RS za 

zaSCito in reievanje, stanuje v Ljubljani, 



- Boris MAKOTER, rojen 1954, univ. dipl. novinar, zaposlen v Javnem zavodu sport 
Ljubljana, stanuje v Ljubljani, 

- Anton PODOBNIK, mestni svetnik, rojen 1942, in?. org. dela, upokojenec, stanuje v 
Ljubljani 

kot predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenuje: 
- Matej WEISSENBACH, rojen 1983, dipl. ekonomist, zaposlen kot prodajni zastopnik 

Komisija za mandatna vpraSanja. volitve in imenovanja je na 25. seji dne 19. 4. 20 17 oblikovala 
predlog Sklepa o imenovanju treh predstavnikov Mestne obzine Ljubljana in enega predstavnika 
uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti v Svet Gasilske brigade Ljubljana, ki ga predlaga 
mestnetnu svetu v sprejem. 

Kornisija za mandatna vpraianja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
19.4.2017 

Na podlagi 27. Clena Statuta Mestne obCine Ljubljana (Uradni list RS, St. 24/16 - uradno preCiSCeno 
besedilo), 6.c Elena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda iivalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, St. 
48/03, 17/05 in 64/16) ter 21. in 45. Elena Statuta javnega zavoda iivalski vrt Ljubljana z dne 1 1 .  
novembra 20 16 je Mestni svet Mestne obEine Ljubljana na . . . .. seji dne . . . . . . . . . . . . . sprejel 

S K L E P  
o imenovanju Sveta ZavetigEa za zapugEene iivali 

V Sveta ZavetiSEa za zapuSEene iivali se imenujejo: 

- Emilija MITROVIC, predstavnica Mestne obEine Ljubljana 
- Barbka TOMSE, predstavnica Uprave RS za varno hmno, veterinarstvo in 

varstvo rastlin 
- Jadranka JURAS, predstavnica druStva za zaSEito iivali, ki deluje na obmoEju 

Mestne obCine Ljubljana 
- Barbara MMELIC, predstavnica delavcev zavoda 

Mandat imenovanih tmja pet let. 

Z dnem imenovanja Sveta ZavetiSEa za zapuSEene iivali preneha z delom dosedanji Svet ZavetiSEa za 
zapuSEene iivali, ki je bil imenovan s sklepom iupana Stevilka 032-229106-4 dne 1. 3.  2007 s 
spremem bam i. 

Stevi lka: 
Datum: 

O b r a z l o i i t e v :  
Skladno s 6.c Elenom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda iivalski vrt Ljubljana (Uradni list RS, St. 
48/03, 17/05 in 64/16; v nadaljnjem besedilu: odlok) in 21. Clenom Statuta javnega zavoda iivalski 
vrt Ljubljana z dne 1 1. novembra 2016, h kateremu je Mestni svet Mestne obEine Ljubljana dal 
soglasje na svoji 20. seji 21. 1 1 .  2016 v nadaljnjem besedilu: statut zavoda), Svet ZavetiSEa za 
zapuSEene iivali imenuje Mestni svet Mestne obEine Ljubljana in ga sestavljajo 4 (Stirje) Elani: 
predstavnik Mestne obCine Ljubljana; predstavnik uprave Republike Slovenije, pristojne za 
veterinarstvo, ki ga doloti predstojnik uprave, (to je sedaj Uprava RS za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin); predstavnik druStva za zaSEito iivali, ki deluje na obmoCju Mestne obCine Ljubljana, 
in predstavnik delavcev zavoda, ki ga doloCi direktor zavoda. Isti Elen odloka in 21. Elen statuta 
zavoda doloEata tudi, da mandat Elanov Sveta ZavetiSCa za zapuSEene iivali traja pet let in zaEne teEi z 
dnem konstituiranja sveta 

17. Elen odloka in 45. Elen statuta zavoda doloEata, da obstojeEi Svet ZavetiSEa za zapuSEene iivali 
nadaljuje delo do imenovanja novega sveta zavetiSEa, na podlagi statuta zavoda, ko skladno s 45. 
Elenom statuta zavoda preneha z delom obsto-ieEi svet zavetiSEa. 

Na podlagi sprejema novega statuta je Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja pricela 
s postopkom evidentiranja za predstavnika Mestne obEine Ljubljana. 



V postopku evidentiranja je prispelo pet predlogov. Komisija je sklenila mestnemu svetu predlagati, 
da se v svet zavoda, kot predstavnica Mestne obkine Ljubljana imenuje: 

- Emilija MITROVIC, mestna svetnica, rojena 1991, stanuje v Ljubljani in je 
absolventka ter zaposlena kot nutricionistiena psihologinja 

Komisija je pozvala poziv tudi vsem predstavnikom, ki so navedeni v 2 1. elenu, da predlagajo svojega 
predstavnika. Poziv za predstavnika druStva za zaSCito iivali, ki deluje na obmoeju Mestne obtine 
Ljubljana je poslala vsem druStvom, ki delujejo na podroeju zaStite iivali v Mestni obeini Ljubljana in 
so v javnem interesu. Na poziv se je odzvalo le eno druStvo, ki je predlagalo svo-jo kandidatko. 

Komisija je na poziv prejela naslednje predloge: 
- kot predstavnica Uprave RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin je bila 

predlagana Barbka TOMSE, Obmotni urad Ljubljana, 
- kot predstavnica druStva za zaSCito iivali, ki deluje na obmoCju Mestne obtine 

Ljubljana, je bila predlagana Jadranka JURAS, elanica DruStva Lajka, 
- kot predstavnica delavcev javnega zavoda iivalski vrt Ljubljana je bila predlagana 

Barbara MIHELIC. 

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja je na 25. seji dne 19. 4. 2017 oblikovala 
predlog Sklepa o imenovanju Sveta ZavetiSEa za zapuSCene iivali, ki ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vpraganja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
19.4.2017 

Na podlagi 46. Clena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, St. 
16/07 - uradno preCiSCeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 1, 4011 2 - ZLIJF, 
57/12 - ZPCP-2D, 4711 5,4611 6 in 4911 6 - popr.) in 27. Clena Statuta Mestne obCine Ljubljana (Uradni 
list RS, St. 24/16 - uradno preEiSCeno besedilo) je Mestni svet Mestne obCine Ljubljana na .. . seji dne 
. . . sprejel 

S K L E P  

o imenovanju treh predstavnikov Mestne obEine Ljubljana 
v Svet Glasbene :ole Ljubljana VIE - Rudnik 

V Svet Glasbene Sole Ljubljana ViC Rudnik s e i m e n u j e j o : 

- Bogtjan AVGUSTINCIC 
- Diana J U ~ N I C  
- Jelka ~ U G E L J  

Mandat imenovanih traja Stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, St. 16/07 - uradno 
preCiSCeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 1, 40112 - ZUJF, 57/12 - ZPCP- 
2D, 4711 5, 4611 6 in 4911 6 - popr.) v 46. Clenu med drugim doloCa, da svet javnega zavoda sestavljajo 
trije predstavniki ustanovitelja in da jim mandat traja Stiri leta. Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno - 
izobraievalnega zavoda Glasbene Sole Ljubljana ViC - Rudnik (Uradni list RS, St. 5 1/97 in 57/03) v 6. 
Clenu med drugim doloCa, da predstavnike ustanovitel-jev imenuje Mestni svet Mestne obCine 
Ljubljana. 

Na podlagi poziva Glasbene Sole Ljubljana ViC Rudnik je Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. Izmed treh predlogov je komisija sklenila predlagati 
mestnemu svetu, da se v Svet Glasbene Sole Ljubl-jana ViC - Rudnik imenujejo: 

- BoStjan AVGUSTINCIC, roj. 1968, gimnazijski maturant, iz Ljubljane 

- Diana JUZNIC, roj. 1961, mag. ekonomskih in poslovnih ved, iz Ljubljane 

- Jelka ~ U G E L J ,  roj. 1960, prof. muzikologije/pianistka, iz Ljubljane 

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja je na 25. seji 19. 4. 2017 oblikovala predlog 
Sklepa o imenovanju treh predstavnikov Mestne obCine Ljubljana v Svet javnega vzgojno - 
izobraievalnega zavoda Glasbene Sole Ljubl-jana ViC - Rudnik in ga tako oblikovanega predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraganja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
19.4.2017 

Na podlagi 46. Clena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, St. 
16/07 - uradno preCiSEeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 I, 4011 2 - ZUJF, 
57/12 - ZPCP-2D, 47/15,46/16 in 49/16 - popr.) in 27. Elena Statuta Mestne o k i n e  Ljubljana(Uradni 
list RS, St. 24/16 - uradno preEiSCeno besedilo) je Mestni svet Mestne obCine Ljubljana na . . . seji dne 
.. . sprejel 

S K L E P  

o imenovanju predstavnice 
Mestne obEine Ljubljana v Svet Srednje vzgojiteljske ;ole in gimnazije Ljubljana 

I. 
V Svet Srednje vzgojiteljske Sole in gimnazije Ljubljana s e i m e n u j e : 

dr. Mojca SEBART KOVAC. 

Mandat imenovane traja Stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

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

Zakon o organizaciji in financiran-ju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, St. 16/07 - uradno 
preCiSEeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 1, 40112 - ZUJF, 57/12 - ZPCP- 
2D, 47/15, 46/16 in 49/16 - popr.) v 46. Elenu med drugim dolota, da je v svetu Sole eden izmed 
predstavnikov ustanovitelja tudi predstavnik lokalne skupnosti, na obmoeju katere ima zavod sedei, 
kolikor je ustanovitelj driava. Navedeni elen doloza tudi, da so Elani imenovani za mandatno obdobje 
Stirih let. 

Na podlagi poziva Sveta Srednje vzgojiteljske Sole in gimnazije Ljubljana za imenovanje predstavnika 
Mestne obEine Ljubljana v svet Sole je Komisija za mandatna vpraSaja. volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja. 

V postopku evidentiranja so prispeli Stirje predlogi. Komisija je sklenila mestnemu svetu predlagati, 
da se v svet Sole kot predstavnica Mestne obEine Ljubljana imenuje: 

dr. Mojca SEBART KOVAC, rojena leta 1961, doktorica znanosti iz Ljubljane. 

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja je na 25. seji 19. 4. 2017 oblikovala predlog 
Sklepa o imenovanju predstavnice Mestne obtine Ljubljana v Svet Srednje vzgojiteljske Sole in 
gimnazije Ljubljana in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraganja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
19.4.2017 

Na pod lagi 46. Clena Zakona o organizacij i in financiranj u vzgoje in izobraievanja (Uradni 1 ist RS, St. 
16/07 - uradno preCiiCeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 1, 40112 - ZUJF, 
57/12 - ZPCP-2D, 4711 5, 46/16 in 4911 6 - popr.) in 27. Clena Statuta Mestne obCine Ljubljana (Uradni 
list RS, St. 24/16 - uradno preCiSCeno besedilo) je Mestni svet Mestne obCine Ljubljana na . . . seji dne 
. . . sprejel 

S K L E P  

o imenovanju predstavnika 
Mestne obtine Ljubljana v Svet Gimnazije Ledina 

I. 
V Svet Gimnazije Ledina s e i m e n u j e : 

mag. Aljoia IVANOVIC. 

Mandat imenovanega traja Stiri leta. 

~tevilka: 
Datum: 

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

Zakon o organizaciji in financiranju vzgo-je in izobraievanja (Uradni list RS, St. 16/07 - uradno 
preCiSCeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 1, 4011 2 - ZUJF, 5711 2 - ZPCP- 
2D, 47/15, 46/16 in 49/16 - popr.) v 46. Clenu med drugim dolota, da je v svetu Sole eden izmed 
predstavnikov ustanovitelja tudi predstavnik lokalne skupnosti, na obmoCju katere ima zavod sedei, 
kolikor je ustanovitelj driava. Navedeni Clen dolota tudi, da so Clani imenovani za ~nandatno obdobje 
Stirih let. 

Na podlagi poziva Sveta Gimnazije Ledina za imenovanje predstavnika Mestne obtine L-jubljana v 
svet gimnazije je Komisija za mandatna vpraSaja, volitve in imenovanja prizela s postopkom 
evidentiranja. 

V postopku evidentiranja so prispeli trije predlogi. Komisija je sklenila mestnemu svetu predlagati, da 
se v svet Sole kot predstavnik Mestne obCine Ljubl-jana imenuje: 

mag. AljoSa IVANOVIC, rojen leta 1975, mag. znanosti, univ. dipl. pravnik iz Ljubljane. 

Komisija za mandatna vpraianja, volitve in imenovanja je na 25. seji 19. 4. 20 17 oblikovala predlog 
Sklepa o imenovanju predstavnika Mestne obCine Ljubljana v Svet Gimnazije Ledina in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraianja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
19.4.2017 

Na podlagi 53. a Clena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, 
St. 16/07 - uradno preCiSCeno besedilo, 36/08. 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 1 ,  40112 - 
ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 - popr. ) in 27. Clena Statuta Mestne obCine 
Ljubljana (Uradni list RS, St. 24/16 - uradno preCiSCeno besedilo) je Mestni svet Mestne obCine 
Ljubljana na . . . seji dne . . . sprejel 

M N E N J E  
h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Hansa Christiana Andersena 

Tini MERCNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Hansa Christiana 
Andersena. 

Stevilka: 
Datum : 

O b r a z l o i i t e v :  
V skladu s 53. a Clenom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list 
RS, St. 16/07 - uradno preCiSCeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 I ,  401 12 - 
ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 4711 5. 4611 6 in 49/16 - popr.) mora svet zavoda pred odloEitvijo o izbiri 
ravnatelja oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje 
lokalne skupnosti, na obmoCju katere ima zavod svoj sedei. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Hansa Christiana Andersena, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, St. 11/17 dne 3. 3. 2017, se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje formalne 
pogoje razpisa. 

Tina MERCNIK je univerzitetna diplomirana psihologinja. Od leta 2015 je po nazivu svetnica, ima 
opravljen strokovni in ravnateljski izpit. Program vodenja imenovane kandidatke temelji na 
naslednjih kljuCnih totkah: nadaljevanje strokovne rasti s pomoijo strokovnih in osebnostnih 
izpopolnjevanj; znotraj enot in oddelkov ohranjanje doseiene kvalitete pedagoSkih procesov, 
obogatitvenih in dodatnih dejavnosti; posvetanje pozornosti odprtosti vrtca (na nivoju lokalne 
skupnosti, Ljubljane, Slovenije, Evrope in sveta); nadaljevanje aktivnosti za mednarodno 
sodelovanje; vet Casa bo namenjenega domoljubni vzgoji, ohranjanju slovenske tradicije in kulturne 
dediStine; posveCanje dejavnostim za promocijo vrtca; spodbujanje Sirjenja dobre prakse med oddelki 
v vrtcu; omogoCanje in motiviranje sodelavcev, da bod0 Sirili odliEnost z objavami in aktivnimi 
prispevki na konferencah znotraj in zunaj Slovenije; na razlitne naCine prevzemanje odgovornosti za 
vzgojo generacij, ki bod0 morale biti trajnostno naravnane; z razliCnimi aktivnostmi in skupnimi 
akcijami poudarjanje pomena pozitivnega in odgovornega odnosa do narave; korak k ozaveSCanju in 
izboljSanju kakovosti prehrane, kljub i e  visokemu nivoju; skrb za posodobitev informacijske 
tehnologije in izobraievanje strokovnih delavcev, da bo tehnologija pomoC in ne ovira za tekoCe delo 
in komuniciranje; ohranjanje in spodbujanje visokega nivoja sodelovanja s starSi; nadaljevanje z i e  
uteCenimi projekti; dobro sodelovanje z ustanoviteljico Mestno obCino Ljubljana: gospodarno 
ravnanje s sredstvi vrtca; trud v smeri, da bo Vrtec Andersen za vsakogar nadstandardna izkuSnja 
zaradi odnosov, okolja, skrbi za druge, izraienega veselja, pozitivizma, pogojev, moinosti, 
individualizacije in gradnje skupnosti. 

zupan in Oddelek za predSolsko vzgojo in izobraievanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Tine 
MerCnik. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatki 
za ravnateljico Vrtca Hansa Christiana Andersena na 25. seji dne 19. 4. 201 7 in oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Tine MerCnik ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraianja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
19.4.2017 

Na podlagi 53. a Elena Zakona o organizaciji in tinanciranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, 
St. 16/07 - uradno preEiSEeno besedilo, 36/08,58/09,64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 I ,  4011 2 - ZUJF, 
5711 2 - ZPCP-2D, 4711 5,4611 6 in 49/16 - popr.) in 27. Elena Statuta Mestne obEine Ljubljana (Uradni 
list RS, St. 2411 6 - uradno preCiSCeno besedilo) je Mestni svet Mestne obCine Ljubljana na . . . seji dne 
. . . sprejel 

M N E N J E  

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne iole Hinka Smrekarja 

Rebeki VELAK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne Sole Hinka Smrekarja. 

~tevilka:  
Datum: 

O b r a z l o i i t e v :  
V skladu s 53. a Clenom Zakona o organizaciji in tinanciranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, 
St. 16/07 - uradno preEiSEeno besedilo, 36/08,58/09,64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 I, 4011 2 - ZUJF, 
57/12 - ZPCP-2D, 4711 5. 4611 6 in 4911 6 - popr.) mora svet zavoda pred odloEitvijo o izbiri ravnatelja 
oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, 
na obmoEju katere ima zavod svoj sedei. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne Sole Hinka Smrekarja, ki je bil objavljen v 
Uradnem listu RS, St. 1 111 7 dne 3.3.2017, so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje 
razpisa. 

Dr. Tadej BRACEK, profesor pedagogike in angleSCine ter doktor znanosti s podroija angleSke in 
ameriSke knjiievnosti, svetovalec po nazivu, ima 7-letne delovne izkuSnje v vzgoji in izobraievanju, 
opravljen strokovni in ravnateljski izpit. Trenutno zaposlen kot uEitelj angleSCine na 0s Dragomelj. 
Program imenovanega kandidata sloni na Stirih toCkah: pravnem in tinaninem vodenju, vodenju 
sodelavcev, vodenju izobraievanja ter sodelovanju z lokalnim in SirSim okoljem. 

Aleksandra LORBEK, profesorica sociologije in slovenskega jezika s knjiievnostjo, svetovalka po 
nazivu, s 17 leti dela v vzgoji in izobraievanju, opravljenim strokovnim izpitom. Trenutno zaposlena 
kot pomoCnica vzgojiteljice v Vrtcu 09 Joieta Hudalesa, Jurovski Dol. lmenovana kandidatka v 
programu daje poudarke na sodelovanju z zaposlenimi, delu z uEenci, sodelovanju s star$ lokalno 
skupnostjo in okolico ter strategiji dela, kjer kandidatka poudarja iskanje dodatnih virov financiranja, 
aktivno vlogo starSev, promocijo zavoda, nadaljevanje z dobrimi projekti in iskanje novih idej, dobro 
klimo v zavodu in kakovosten uEno-vzgojni proces. 

Rebeka VELAK, profesorica matematike in fizike, svetovalka po nazivu, s 27 leti dela v vzgoji in 
izobraievanju, opravljenim strokovnim in ravnateljskim izpitom. Trenutno opravlja funkcijo 
ravnateljice 05 Hinka Smrekarja. Program vodenja imenovane kandidatke temelji na: dobrem poCutju, 
kakovostnem znanju, vzgoji za iivljenje, povezovanju s socialnimi partnerji, razvoju in uvajanju novih 
programov in projektov, intenzivnem delu s kolektivom, sodelovanju s starSi, delovanju na vzgojnem 
podroEju in inkluziji otrok s posebnimi potrebami. 

2upan in Oddelek za predSolsko vzgojo in izobraievanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Rebeke 
Velak. 

Komisija za mandatna vpraganja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnen-ja o kandidatih za 
ravnatelja Osnovne Sole Hinka Smreka rja na 25. seji dne 19.4.201 7 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Rebeke Velak in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraianja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
19.4.2017 

Na podlagi 53. a tlena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, 
St. 16/07 - uradno pretiSteno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 1, 40112 - 
ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 - popr.) in 27. tlena Statuta Mestne obtine Ljubljana 
(Uradni list RS, St. 2411 6 - uradno pretiSteno besedilo) je Mestni svet Mestne obtine Ljubljana na . . . 
seji dne . . . sprejel 

M N E N J E  

h kandidaturi za ravnatelja Osnovne ;ole Kaielj 

Matjaiu ZAJELSNIKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne Sole KaSe!j. 

stevil ka: 
Datum : 

O b r a z l o i i t e v :  
V skladu s 53. a Elenom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list 
RS, St. 16/07 - uradno preEiSCeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr.. 2011 I, 4011 2 - 
ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16 in 49/16 - popr.) mora svet zavoda pred odlotitvijo o izbiri 
ravnatelja oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje 
lokalne skupnosti, na obmotju katere ima zavod svoj sedei. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne Sole KaSelj, ki je bil objavljen Uradnem listu 
RS, St. 9/17 dne 24. 2. 2017, so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 

Dr. Tadej BRACEK, profesor pedagogike in angleseine ter doktor znanosti s podrotja angleSke in 
ameriSke knjiievnosti, svetovalec po nazivu, ima 7-letne delovne izkuSnje v vzgoji in izobraievanju, 
opravljen strokovni in ravnateljski izpit. Trenutno zaposlen kot utitelj angleStine na os Dragomelj. 
Program itnenovanega kandidata sloni na Stirih totkah: pravnem in finanenem vodenju, vodenju 
sodelavcev, vodenju izobraievanja ter sodelovanju z lokalnim in SirSim okoljem. 

Petra ATTEYA FABIANI, profesorica razrednega pouka, svetovalka po nazivu, s 13 leti dela v 
vzgoji in izobraievanju, opravljenim strokovnim in ravnateljskim izpitom. Trenutno je na Zavodu za 
zaposlovanje RS. Imenovana kandidatka v svojem programu stremi k dobri Soli, k ustvarjanju 
prijetnega vzduSja in Solskega okoliSa ter zadovoljevanju prostorskih in kadrovskih potreb za utence 
in zaposlene. 

Matjai ZAJELSNIK, profesor Sportne vzgoje, svetovalec po nazivu, s Stiridesetimi leti dela v 
vzgoji in izobraievanju, opravljenim strokovnim in ravnateljskim izpitom, je trenutno zaposlen kot 
ravnatelj os KaSelj. Program vodenja imenovanega kandidata temelji na Sestih poudarkih: delo z 
utenci, delo z utitelji, delo s starSi, druge dejavnosti Sole, pravno in finantno vodenje in skrb za 
izboljSanje prostorskih pogojev. 

h p a n  in Oddelek za predSolsko vzgojo in izobraievanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Matjaia ZajelSnika. 

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatih 
za ravnatelja Osnovne Sole KaSelj na 25. seji dne 19. 4. 201 7 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Matjaia ZajelSnika in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraianja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
19.4.2017 

Na podlagi 53. a Clena Zakona o organizaciji in financiranju vzgo-je in izobraievanja (Uradni list RS, 
St. 16107 - uradno preEiSteno besedilo, 36108,58109,64109 - popr., 65/09 - popr., 201 1 I, 401 12 - ZUJF, 
57/12 - ZPCP-2D, 4711 5,4611 6 in 49116 - popr.) in 27. tlena Statuta Mestne obCine Ljubljana (Uradni 
list RS, St. 24/16 - uradno preCiSEeno besedilo) je Mestni svet Mestne obtine Ljubljana na .. . seji dne 
. . . sprejel 

M N E N J E  

h kandidaturi za ravnatelja Osnovne iole Zalog 

Dr. Rajku MAHKOVICU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne Sole Zalog. 

Stevilka: 
Datum : 

0 b r a z l o i i t e v :  
V skladu s 53. a denom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, 
St. 16/07 - uradno preCiSCeno besedilo, 36108,58109,64109 - popr., 65/09 - popr., 2011 I, 4011 2 - ZUJF, 
5711 2 - ZPCP-2D, 4711 5.4611 6 in 491 16 - popr.) mora svet zavoda pred odlotitvijo o izbiri ravnatelja 
oziromaravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, 
na obmotju katere ima zavod svoj sedei. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne Sole Zalog, ki je bil objavljen v Solskih razgledih 
in Uradnem listu RS, St. 1 111 7 dne 3. 3.201 7, so se prijavili Stirje kandidati, ki izpolnjujejo formalne 
pogoje razpisa. 

Dr. Tadej BRACEK, profesor pedagogike in angleSCine ter doktor znanosti s podrotja angleSke in 
ameriSke knjiievnosti, svetovalec po nazivu, ima 7-letne delovne izkuSnje v vzgoji in izobraievanju, 
opravljen strokovni in ravnateljski izpit. Trenutno zaposlen kot uCitelj angleSEine na 05 Dragomelj. 
Program imenovanega kandidata sloni na Stirih totkah: pravnem in finantnem vodenju, vodenju 
sodelavcev, vodenju izobraievanja ter sodelovanju z lokalnim in SirSim okoljem. 

Kristijan JERSIN TOMASSINI, profesor geografije in zgodovine, mentor po nazivu, z 8 leti dela v 
vzgoji in izobraievanju, opravljenim strokovnim izpitom in brez ravnateljskega izpita. 'Trenutno 
zaposlen kot pogodbeni turistitni vodnik za Kompas d.d. Program imenovanega kandidata temelji na 
Stirih toCkah: vzgojno-izobraievalno podrotje, odnosi v kolektivu in navzven, materialni pogoji in 
finantno poslovanje. 

Dr. Rajko MAHKOVIC, doktor znanosti s podrotja ratunalnigtva in informatike, svetnik po nazivu, 
z 29 leti dela v vzgoji in izobraievanju, opravljenim strokovnim in ravnateljskim izpitom, je trenutno 
zaposlen kot ravnatelj OS Zalog. Program imenovanega kandidata je usmerjen k naslednjim 
poudarkom: vodenju pedagoSkega zbora, izobraievanju utiteljskega zbora in uCiteljev, sodelovanju s 
starSi in zagotavljanju finantnih sredstev. 

Barbara RODICA, doktorica znanosti s podroCja poslovne ekonomije, mentorica po nazivu, z 19 leti 
dela v vzgoji in izobraievanju, opravljenim strokovnim izpitom in brez ravnateljskega izpita. Od leta 
201 0 je zaposlena na Fakulteti za upravljanje, poslovanje in informatiko v Novem mestu ter Fakulteti 
za zdravstvene vede v Novem mestu. Program vodenja imenovane kandidatke temelji na delu z ucenci, 
z zaposlenimi in s starSi, sodelovanju z okoljem ter na materialnih in prostorskih pogojih. 

h p a n  in Oddelek za predSolsko vzgojo in izobraievanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi dr. 
Rajka Mahkovica. 

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanjaje obravnavala predlog mnenja o kandidatih za 
ravnatelja Osnovne Sole Zalog na 25. seji dne 19. 4. 2017 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja 
h kandidaturi dr. Rajka Mahkovica in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraianja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
19.4.2017 

Na podlagi 53. a Clena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, 
St. 16/07 - uradno preCiSCeno besedilo, 36/08,58/09,64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 I, 40112 -ZU.IF. 
57/12 - ZPCP-2D, 47/15,46/16 in 49/16 - popr.) in 27. Elena Statuta Mestne obiine Ljubljana (Uradni 
list RS, St. 241 16 - uradno preCiSCeno besedilo) je Mestni svet Mestne obCine Ljubljana na . . . seji dne 
. . . sprejel 

M N E N J E  

h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Siika 

Dejanu RUDOLFU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije SiSka. 

Stevilka: 
Datum : 

O b r a z l o i i t e v :  
V skladu s 53. a Clenom Zakonao organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, 
St. 16/07 - uradno preCiSEeno besedilo, 36/08,58/09,64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 I, 4011 2 - ZUJF, 
57/12 - ZPCP-2D, 4711 5. 46/16 in 49/16 - popr.) mora svet zavoda pred odloCitvijo o izbiri ravnatelja 
oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, 
na obmoCju katere ima zavod svoj sedei. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Gimnazije SiSka, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
St. 11/17 dne 3 .  3.  2017, so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 

Dr. Tadej BRACEK, profesor pedagogike in angleseine ter doktor znanosti s podroija angleSke in 
ameriSke knjiievnosti, svetovalec po nazivu. ima 7-letne delovne izkuSnje v vzgoji in izobraievanju, 
opravljen strokovni in ravnateljski izpit. Trenutno zaposlen kot uCitelj angleseine na 0s Dragomelj. 
Program imenovanega kandidata sloni na Stirih toEkah: pravnem in finanenem vodenju, vodenju 
sodelavcev, vodenju izobraievanja ter sodelovanju z lokalnim in SirSim okoljem. 

Edi KUKLEC, diplomirani inienir raEunalniStva, svetnik po nazivu, ima 24 let delovnih izkuSenj v 
vzgoji in izobraievanju, opravljen strokovni in ravnateljski izpit. V obdobju med letoma 2007 in 2012 
je bil ravnatelj Gimnazije SiSka. Program imenovanega kandidata temelji na naslednjih toCkah: delo in 
skrb za zaposlene, zagotovitev in ureditev prostorov za Solske aktivnosti, skrb za finantna sredstva, 
sodelovanje z dijaSko skupnostjo, s starSi, z Ministrstvom za izobraievanje, znanost in Sport, s 
Sportnimi organizacijami, z Olimpijskim komitejem Slovenije, s fakultetami s poudarkom na Fakulteti 
za Sport in z lokalno skupnostjo, nadgradnja informacijske podpore za integracijo podatkov in prenova 
spletne strani. 

Dejan RUDOLF, profesor fizike, svetnik po nazivu, z 21 leti dela v vzgoji in izobraievanju, 
opravljenim strokovnim in ravnateljskim izpitom. Trenutno opravlja funkcijo ravnatelja Gimnazije 
SiSka. Program vodenja imenovanega kandidata temelji na naslednjih poudarkih: materialni pogoji za 
izvajanje programa, procesi in baza znanja Gimnazije SiSka, zaposleni, pedagoSko delo in odnosi, dijaki 
in starSi ter prihodnost Gimnazije Siika. 

zupan in Oddelek za predSolsko vzgojo in izobraievanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Dejana 
Rudol fa. 

Komisija za mandatna vpraganja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatih za 
ravnatelja Gimnazije SiSka na 25. seji dne 19. 4. 2017 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Dejana Rudolfa in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraianja, 
volitve in imenovanja 



Na podlagi 53. a Clena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, 
St. 16/07 - uradno pretiSCeno besedilo, 36108,58109,64109 - popr., 65/09 - popr., 2011 1,40112 - ZUJF, 
5711 2 - ZPCP-2D. 4711 5,4611 6 in 4911 6 - popr.) in 27. tlena Statuta Mestne obtine Ljubljana (Uradni 
list RS. St. 241 16 - uradno pretiiteno besedilo) je Mestni svet Mestne obtine Ljubljana na . . . sej i dne 
. . . sprejel 

M N E N J E  

h kandidaturi za ravnatelja Srednje tehnigke in strokovne ;ole kot organizacijske enote 
Solskega centra za poito, ekonomijo in telekomunikacije 

Mag. Marjanu CUFERJU in Mojci PETKOVIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja 
oz. ravnateljico Srednje tehniSke in strokovne Sole kot organizacijske enote Solskega centra za poSto, 
ekonomijo in telekomunikacije. 

Stevilka: 
Datum: 

O b r a z l o i i t e v :  
V skladu s 53. a tlenom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS. 
St. 16/07 - uradno pretiSteno besedilo, 36108,58109,64109 - popr., 65109 - popr., 2011 1,40112 -ZUJF. 
57/12 - ZPCP-2D, 4711 5, 4611 6 in 4911 6 - popr.) mora svet zavoda pred odlotitvijo o izbiri ravnatelja 
oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogo-ie, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti. 
na obmotju katere ima zavod svoj sedei. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Srednje tehniSke in strokovne Sole kot organizacijske enote 
Solskega centra za poSto, ekonomijo in telekomunikacije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, St. 
1411 7 in Casopisu Delo dne 24. 3. 2017, se je prijavilo pet kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje 
razpisa. 

Mag. Marjan CUFER, univerzitetni diplomirani organizator, magister znanosti s podro@a ekonomije, 
mentor po nazivu, s 30 leti delavnih izkuSenj, od tega z 8 leti v vzgoji in izobraievanju, z opravljenim 
strokovnim in ravnateljskim izpitom. Pouteval je na 0s Poldeta StraiiSarja, na vet srednjih Solah, 
nazadnje na Gimnaziji Moste v Ljubljani in delal na podroCju trpanja evropskih sredstev na 
Ministrstvu za izobraievanje. znanost in Sport. Vizija vodenja imenovanega kandidata temelji na: 
izboljSanju ugleda naSega Solstva, vedno vetjemu pomenu in prisotnosti informacijske tehnologije, 
vplivu miselnosti na dejanja, tustveni inteligenci, vrednotah, spoStovanju natel Srednje tehniSke in 
strokovne Sole, spoStovanju dosedanjih smernic razvojnega naCrta Sole in morebitni dopolnitvi in 
nadgraditvi le tega. 

Anton KOKALJ, diplomirani inienir elektrotehnik, svetovalec po nazivu, ima 32-letne delovne 
izkuSnje v vzgoji in izobraievanju, opravljen strokovni in ravnateljski izpit. Trenutno zaposlen na 
Srenji poklicni in strokovni Soli Beiigrad Ljubljana. Program imenovanega kandidata sloni na: 
srednjeSolskem izobraievanju kot vedno boljSi izbiri in alternativi za mlade v ))telekomunikacijski in 
potroSniSki dobitt; s kvalitetnimi programi, kvalitetnim delom in prek zadovoljstva dijakov in njihovih 
starSev doseti vetjo prepoznavnost; doseti prepoznavnost Sole med starSi kot najboljSe izbire za 
osebnostni in poklicni razvoj svojega otroka; izkoristiti nove moinosti izobraievanja in tradicionalno 
povezanosti s telekomunikacijami in poStnimi storitvami v gospodarstvu; zagotoviti uEiteljem moinost 
izobraievanja, uporabe inovativnih pristopov pri poutevanju in izmenjavi dobrih praks doma in po 
svetu. 

Mojca PETKOVIC, diplomirana inienirka elektrotehnike. ima 23 let delovnih izkuSenj v vzgoji in 
izobraievanju, naziv svetovalka, s strokovnim izpitom in kontano Solo za ravnatelje. Nazadnje je bila 
zaposlena kot ravnateljica 0s Vavta vas. Program Sole kandidatke temelji na poudarkih Stirih 
podroCjih: pedagoSko podrotje, ekologija, povezava z lokalno skupnostjo in odgovornost za doseganje 
rezultatov. 



Peter PLANINC, profesor filozofije in slovenStine, svetnik po nazivu. ima 27-letne delovne izkuSnje 
v vzgoji in izobraievanju, opravljen strokovni in ravnateljski izpit. Trenutno zaposlen kot utitelj 
slovenSEine na Srednji medijski in gratitni Soli Ljubljana. Program imenovanega kandidataje usmerjen 
k naslednjim poudarkom: ohranitev in izbol-jSanje delovnih pogojev, sodelovanje vseh za doseganje 
skupnih ciljev v korist vseh udeleiencev izobraievalnega procesa, povezovanje in sodelovanje 
programov ekonomski tehnik in tehnik elektronskih komunikacij, sodelovanje z gospodarstvom, z 
drugimi ustanovami s podrotja Solstva in SirSe ter vkljutevanje v znanstvenoraziskovalne dejavnosti. 

Adela ~ I B E R T ,  profesorica fizike, svetovalka po nazivu, s 25 leti dela v vzgoji in izobraievanju, 
opravljenim strokovnim izpitom in brez ravnateljskega izpita. Od leta 2009 je zaposlena kot utiteljica 
fizike na Gimnaziji in veterinarski Soli v Ljubljani. Program vodenja imenovane kandidatke temelji na 
kakovostnem izobraievanju dijakov, spodbujanju nadaljnjega dela z dijaki Sportniki in nadarjenimi, 
avtonomnem delu utiteljev, omogotanju strokovnega razvoja, zagotavljanju materialnih pogojev, 
spodbujanju mednarodne mobilnosti dijakov in utiteljev, ohranitvi dobrih odnosov med zaposlenimi 
in nivoja komunikacije ter sodelovanju s starSi. 

zupan in Oddelek za predSolsko vzgojo in izobraievanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi mag. 
Ma rjana Cuferja In Mojce Petkovit. 

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o kandidatih za 
ravnatel-ia Srednje tehniSke in strokovne Sole kot organizacijske enote ~ o l s k e ~ a  centra za poSto, 
ekonomijo in telekomunikacije na 25. seji dne 19. 4. 201 7 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja 
h kandidaturi mag. Marjana Cuferja in Mojce Petkovii: in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraganja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
19.4.2017 

Na podlagi 53. a Clena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS. 
St. 16/07 - uradno preCiSCeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 1, 40112 - 
ZUJF. 5711 2 - ZPCP-2D. 4711 5, 4611 6 in 4911 6 - popr.) in 27. Clena Statuta Mestne obCine Ljubljana 
(Uradni list RS, St. 241 16 - uradno preCiSCeno besedilo) je Mestni svet Mestne obCine Ljubljana na . . . 
seji dne . . . sprejel 

M N E N J E  

h kandidaturi za ravnateljico Dijagkega doma VIE 

Branki MAHER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico DijaSkega doma ViC. 

~tevilka:  
Datum: 

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

V skladu s 53. a Clenom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list 
RS, St. 16/07 - uradno preCiSCeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 2011 I, 4011 2 - 
ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 471 15, 4611 6 in 49/16 - popr.) mora svet zavoda pred odloCitvijo o izbiri 
ravnatelja oziroma ravnateljice o vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje 
lokalne skupnosti, na obmoCju katere ima zavod svoj sedei. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico DijaSkega doma ViC, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, St. 1 111 7 dne 3. 3 .  201 7, so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 

Dr. Tadej BRACEK, profesor pedagogike in angleSCine ter doktor znanosti s podroCja angleSke in 
ameriSke knjiievnosti, svetovalec po nazivu, ima 7-letne delovne izkuSnje v vzgoji in izobraievanju, 
opravljen strokovni in ravnateljski izpit. Trenutno zaposlen kot uCitelj angleSCine na 05 Dragomelj. 
Program imenovanega kandidata sloni na Stirih toCkah: pravnem in finanhem vodenju, vodenju 
sodelavcev, vodenju izobraievanja ter sodelovanju z lokalnim in SirSim okoljem. 

Mag. NataGa DURJAVA, profesorica socialne pedagogike in magistrica znanosti s podroija 
pedagoSke znanosti, svetnica po nazivu, s 23 leti dela v vzgoji in izobraievanju, opravljenim 
strokovnim in ravnateljskim izpitom. V obdobju med letoma 20 10 in 20 16 je bila ravnateljica Vrtca 
TriiC. Program imenovane kandidatke temelji na podpori in rasti zaposlenih s poudarkom na timskem 
delu; skrbi za napredek in stalni razvoj institucije; skrbi za dobro in odgovorno organizacijo; iskanju 
rnoinosti promocije, financiranja in pridobivanja sredstev; vkljuCevanju v mednarodna sodelovanja; 
aktivnem sodelovanju z lokalnim okoljem ter spodbujanju boljSega delovnega in ustvarjalnega 
vzduija. 

Branka MAHER, univerzitetna diplomirana psihologinja, z opravljenim strokovnim in 
ravnateljskiln izpitom, svetovalka po nazivu. Od leta 1980 je zaposlena v DijaSkem domu ViC in 
trenutno zakljutuje s tretjim mandatov ravnateljevanja, Imenovana kandidatka je svoje cilje strnila v 
naslednjih poudarki h: zagotoviti pokl icn i razvoj in  napredovanje pedagoSki h delavcev s stalnim 
strokovnim izpopolnjevanjem, skrb za dobre odnose in komunikacijo, spodbujanje dobrega 
sodelovanja med vsem i deleiniki, skrb za dobre bivalne pogoje in vzgojo dijakov, sodelovanje s 
Solami in starSi, promocija dijaSkega doma. usmerjenost v ielje in potrebe posameznika. 



zupan in Oddelek za predSolsko vzgojo in izobraievanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Branke Maher. 

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenova~~ja je obravnavala predlog mnenja o kandidatih 
za ravnatel-jico DijaSkega doma Vii: na 25. seji dne 19. 4. 201 7 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Branke Maher in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraianja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
19.4.2017 

Na podlagi sedmega odstavka 56. Elena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, St. 3/07 - 
uradno preEiSEeno besedilo, 23/07 - popr., 41/07 - popr., 61/10 - ZSVarPre, 62/10 - ZUPJS, 
57/12, 39/16, 52/16 - ZPPreb-l in 15/17 - DZ) ter 27. Elena Statuta Mestne obCine Ljubljana 
(Uradni list RS, St. 24/16 - uradno preCiSEeno besedilo) je Mestni svet Mestne obEine Ljubljana 
na . . . .. seji dne . . . . . . sprejel 

M N E N J E  

h kandidaturi za direktorja 
Centra za socialno delo Ljubljana Beiigrad 

Mateju KRI~ANICU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Centra za socialno 
delo Ljubljana Beiigrad. 

Stevilka: 
Datum : 

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

V skladu s sedmim odstavkom 56. Elena Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, St. 3/07 - 
uradno preEiSEeno besedilo, 23/07 - popr., 4 1/07 - popr., 6111 0 - ZSVarPre, 6211 0 - ZUPJS, 
57/12, 391 16, 52/16 - ZPPreb- l in 15/17 - DZ) imenuje direktorja javnega socialno varstvenega 
zavoda, katerega ustanovitelj je Republika Slovenija, svet zavoda s soglasjem ministra, in sicer 
po predhodnem mnenju lokalne skupnosti, v kateri ima zavod sedei. Svet Centra za socialno 
delo Ljubljana Beiigrad je glede na zgoraj navedeno Mestno obCino Ljubljana zaprosil za 
predhodno mnenje k imenovanju direktorja tega zavoda. Kandidat mora za imenovanje na 
funkcijo direktorja zavoda izpolnjevati pogoje iz 56. in 57. Elena Zakona o socialnem varstvu. 

Matej KRIZANIC, rojen 1971, je po doseieni izobrazbi univerzitetni diplomirani socialni 
delavec. Iz predloiene dokumentacije je razvidno, da ima kandidat preko deset let delovnih 
izkuSenj na podroCju socialnega varstva. Od leta 2012 je zaposlen na mestu direktorja Centra za 
socialno delo Ljubljana Beiigrad, pridobljeno ima diplomo za vodenje socialnovarstvenega 
zavoda, opravljen ima strokovni izpit s podroija socialnega varstva in Se naprej izpolnjuje 
pogoje za zasedbo tega delovnega mesta. 

h p a n  in Oddelek za zdravje in socialno varstvo ugotavljata, da je predlagan kandidat primeren 
za vodenje tega zavoda. 

Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja o 
kandidatu Mateju KriianiCu za direktorja Centra za socialno delo Ljubljana Beiigrad na 25. seji 
dne 19. 4. 2017 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi imenovanega, ki ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraganja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
19.4.2017 

Na podlagi 36. Clena Zakona o uresniEevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, St. 77/07 - 
uradno preEiSCeno besedilo, 56/08, 411 0, 2011 1, 1 1 1/13 in 6811 6), 27. Clena Statuta Mestne obCine 
Ljubljana (Uradni list RS, St. 24/16 - uradno preCiSCeno besedilo) in 10. Clena Odloka o ustanovitvi 
javnega zavoda Mestno gledaliSCe ljubljansko (Uradni list RS, St. 73/04 in 105108) je Mestni svet 
Mestne obCine Ljubljana na . . . .. seji dne . . .. sprejel 

S K L E P  

o imenovanju direktorice 
javnega zavoda Mestno gledaliSEe ljubljansko 

Za direktorico javnega zavoda Mestno gledaliSCe ljubljansko s e i m e n u j e : 

Barbara HIENG SAMOBOR. 

Mandat imenovane traja pet let in priCne teCi s I .  7. 2017. 

Stevilka: 
Datum: 

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

V skladu s 36. Clenorl~ Zakona o uresniCevanju javnega interesa za (Uradni list RS, St. 77/07 - uradno 
preCiSCeno besedilo, 56/08,4/10,20/11, 11 1/13 in 68/16; v nadaljevanju ZUJIK) in 10. Clenom Odloka 
o ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledaliSCe ljubljansko (Uradni list RS, St. 73/04 in 105108; v 
nadaljevanju: javni zavod) direktorja. na podlagi javnega razpisa, po predhodnem mnenju sveta in 
strokovnega svetajavnega zavoda, za mandatno dobo pet let imenuje ustanovitelj. 

PomoCnica direktorice javnega zavoda je Komisijo za mandatna vpraganja, volitve in itnenovanja 
obvestila, da dosedanji direktorici javnega zavoda Barbari Hieng Samobor dne 30. 6. 2017 poteCe 
mandat, zato je Komisija za mandatna vpraganja, volitve in imenovanja pricela z razpisnim postopkom 
za imenovanje novega direktorjddirektorice javnega zavoda. Komisija je na 23. seji dne 25. I. 201 7 
obravnavala besedilo javnega razpisa za direktorjddirektorico javnega zavoda, ko je besedilo tudi 
potrdila. Javni razpis je bil objavljen na spletnih straneh Mestne obCine Ljubljana, obvestilo o objavi 
javnega razpisa pa v Casopisu Dnevnik dne 3 I. 1.20 17. 

Na razpis je pravotasno prispela ena vloga, in sicer vloga Barbare Hieng Samobor, ki izpolnjuje 
pogoje razpisa. Komisija za mandatna vpraSanja, volitve in imenovanja se je na 24. seji dne 22. 3. 
2017 odloCila, da predlaga imenovano mestnelnu svetu za direktorico javnega zavoda ter v skladu s 
36. Clenom ZUJIK in 10. Clena odloka zaprosi strokovni svet in svet javnega zavoda za predhodno 
mnenje k imenovanju imenovane za direktorico javnega zavoda. 



Barbara Hieng Samobor, rojena leta 1961 je univ. diplomirana gledaliSka in radijska reiiserka. Kot 
svobodnjakinja je veliko reiirala, predvsem v SNG Drami Ljubljana, v Mestnem gledaliSCu 
ljubljanskem in v PreSernovem gledaliSEu Kranj. Leta 1995 se je redno zaposlila na oddelku za igrani 
program Radia Slovenija, kjer je ostala do leta 1999, ko je bila sprejeta na delovno mesto programske 
direktorice Lutkovnega gledaliSEa Ljubljana. Od 25. 8. 1999 do 24. 8. 2004 je bila v Lutkovnem 
gledaliSCu Ljubljana zaposlena kot programska direktorica. Od 25. 1 I. 2004 do 24. 5. 2005 pa v istem 
zavodu kot strokovna programska delavka, ter od 25. 5. 2005 do 30.6.2007 kot pomotnica direktorja 
za vodenje umetniSko strokovnega dela. Od 1.7.2007 do danes je direktorica in umetniSki vodja 
Javnega zavoda Mestno gledaligte Ijubljansko. 

Oba organa javnega zavoda sta podprla kandidaturo Barbare Hieng Samobor za direktorico javnega 
zavoda in podala za njeno imenovanje pozitivno predhodno mnenje. Komisija se je z navedenim 
seznanila na 25. seji dne 19. 4. 201 7. 

Komisija za mandatna vpraganja, volitve in imenovanja je na 25. seji dne 19. 4. 2017 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju Barbare Hieng Samobor za direktorico javnega zavoda Mestno 
g1edaliSi.e Ijubljansko, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraianja, 
volitve in imenovanja 


