
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 36. elena Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, st. 
77107-UPB in 56108), 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07- uradno 
precisceno besedilo) in 13. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Center urbane kulture 
Kino Siska (Uradni list RS, sl. 18/08 in 9109) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 28. seji 
dne 25. maja 2009 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju direktorja
 

javnega zavoda Center urbane kulture Kino Siska
 

I. 

Za direktorja javnega zavoda Center urbane kulture Kino Siska 5 e i men u j e : 

Simon KARDUM. 

II. 

Mandat imenovanega traja pet leI. 

Stevllka: 100-149/2009-9 
V Ljubljani, dne 25. rnaja 2009 

ZUPAN 
Mestne obelne Ljubljana 

vroertr: 
Simon Kardum, Markovec 18,1386 Stari trg pri Loiu
 
Svet javnega zavoda Center urbane kufture Kino Si~ka, Trg prekornorskth brigad 3,
 

V vednost: 
Dlrektcr MU MOL 
Oddefek za ku\turo 
Slutba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 29. elena Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, M. 12/91, 45/94- odl, US, 8/96, 31/00
ZPDZC 126/06-ZJZP), 7. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkolcski 
institut Ljubljana (stevnka 513-03/2002-2 z dne 20.5.2002 ter spremembe in dopolnitve st. 
01403-5/20009/4 z dne 13.1.2009) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 
st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
28. seji dne 25. maja 2009 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju predstavnice Mestne obclne Ljubljana v 

Svetjavnega zdravstvenega zavoda Onkoloak] lnstttut Ljubljana 

I. 

V Svet javnega zdravstvenega zavoda Onkoloski institut Ljubljana s e i men u j e : 

mag. Nives CESAR, 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka: 014-73/09-2 
V Ljubljani, dne 25. maja 2009 

\ ... 
\ ZUPAN 
iMestne obclne Ljubljana 

·f
'{ 

Vro~iti: 

Mag. Nives Cesar, Peneeva 37, Ljubljana
 
Svet javnega zdravstvenega zavada OnkoloSki institut Ljubljana,
 
Zaloska 2, Ljubljana
 

......---.... 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za zdravje in socialno varstvo 
Sluiba za organiziranje dela MS 
arhiv. tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1,1000 Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana27. elena statute Mestne obcine Ljubljana (Uradni list 
RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) in 15. elena Odloka a ustanovitvi javnega gospodarskega 
zavada Zavod za turizem Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 92/07) je Mestni svet Mestne obcine 
Ljubljana na 28. seji dne 25. maja 2009 sprejel 

5 K L E P 

a imenovanju predstavnikov Mestne obctne Ljubljana in zainteresirane javnosti v Upravni odbor 
javnega gospodarskega zavada lavod za turizem Ljubljana 

I. 

V Upravni odbor javnega gospodarskega zavada lavod za turizem Ljubljana se kat predstavniki Mestne 
obcine Ljubljana i men u j e j a : 

Bojan ALBERHT 
Matic BIZJAK 
Mat;a KOCIPER 
Marko KOPRIVC 
Anton KRANJC 
Gorazd ROTAR 

II. 

V Upravni odbor javnega gospodarskega zavoda Zavod za turizem Ljubljana se kot predstavniki 
zainteresirane javnosti i men u j e j 0 : 

Roman JAKIC 
Bostjan KOREN 
dr. Tanja MIHALIC 
Marko ROTH 

III. 

Mandat upravnega adbora traja ~tiri leta. 

Stevilka: 014-72/09-2 
V Ljubljani, dne 25. maja 2009 

", Mest': ~\ . 

Vrotiti: 
Bojan Albreht, Pre loge 9. Ljubljana 
Matic Bizjak, Zofke Kvedrove 20, Ljubljana 

Y',) 
:} 

Ma~a Kociper, Pod topoJi 55, Ljubljana 
Marko Koprivc, Poljanski nasip 12. Ljubljana "., 

Anton Kranjc, Rozna dofina, cesta IV/39, Ljubljana 
Gorazd Rotar, Cesta v Zgomji Log 48. Ljubljana 

\ .... 

Roman Jakie, Mirka Jurce 19, Ljubljana 
Bostian Koren, obirska 1a, Ljubljana 
dr. Tanja Mihalic, 8trojeva 10, Ljubljana 
Marko Roth, Kropova 17, Ljubljana 
Upravni odbor Zavada za turizem Ljubfjana. Krekov trg 10 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
lavod za tunzem Ljubljana 
Sluzba za organiziranje dela MS 

arhiv. tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 29. elena Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, 51. 12/91,45/94- odl, US, 8/96, 31/00
ZPDZC 126/06-ZJZP), 6. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda lnstitut za varovanje zdravja 
Republike Siovenije (51. 022-03/90-10/2-8 z dne 17.12.1992 ter spremembe in dopolnitve 51. 022
03/97-16 z dne 29.5.1997) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 51. 66/07 
- uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 28. seji dne 25. rnaja 
2009 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju predstavnice Mestne obelne Ljubljana v Svet javnega zavoda 

lnstitut za varovanje zdravja Republike Siovenije 

I. 

V Svet javnega zavoda lnstitut za varovanje zdravja Republike Siovenije s e i men u j e : 

Marjeta VESEL VALENTINCIC. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka: 014-83/09-3 
V Ljubljani, dne 25. maja 2009 

ZUPAN 
• ::IMestne obelne Ljubljana 

.j 

/ 

vrcertr: 
Sluiba Viade RS za lokalnosamoupravo in repionatnc politko. Drtavna sekretarka Marjeta Vesel Valentinci~, 
Kotnikova 28, Ljubljana 
Svet lnstituta za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2, Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelekza zdravje in socialno varstvo 
Sluiba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1DOD Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in tzobrazevanja 
(Uradni list RS, §t. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 
66/07 - uradno preelscenc besedilo) Je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na 
28. seji dne 25 maja 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Bezigrad 

Natasi CENTA in Barbari REBOLJ se da negativno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 
Osnovne sale Beziqrad. 

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 in 36/08) mora svet zavcda pred odlocitvijo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere irna zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole Bezigrad, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 13. 
3. 2009, sta se prijavili dve kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje razpisa. 

Barbara REBOLJ, magistra znanosti in univerzitetna diplornirana profesorica slovenscine s knjii.evnostjo ter univ. 
diplomirana bibliotekarka ima 15 let pedagoskih delovnih izkusen], Ima opravljen ravnateljski izpit (2004) in naziv 
svetovalka (od leta 2003). Kot studentka je delala kot novinarka na TV Siovenija v informativnem programu, ob 
rednem pedaqoskern delu pa se je honorarno ukvarjala tudi s podroclern retorike in debate. Bila je koordinatorica 
in organizatorica debatne dejavnosti, tekmovanj, seminarjev in delavnic za otroke in odrasle. Sodelovala je 5 

Pedaqosklrn lnstltutom pri zasnovi ucneqa nacrta retorike kot izbirneqa predmeta za osnovne sole ter pomagala 
pri konceptu in izvedbi seminarjev za retoriko v osnovi soli. 8ila je mentorica qledaliske skupine in koordinatorica 
za ~ILO. Je mentorica studentom Filozofske faku!!ele ter koordinatorica projekta Partnerslvo fakultet in sol. Na 
gimnaziji je bila nekaj casa tudi pornocnlca ravnatelja. 

Natas. CENTA, univerzitetna diplomirana pedagoginja in predmetna ucitellica matemalike in flzike, svetnica po 
nazlvu, z opravljenim ravnateljskim izpitom in 24 leti pedaqcske prakse v vzgoji in lzobrazevanju, je vsa leta 
zaposlena na O~ Bezigrad Pornocnica ravnatelja je bila 12 let, od lela 2004 pa je ravnateljica sole. Svet sole je 
njeno delo v letu 2008 ocenil z visoko skupno oceno 76,3% vrednosti meril za ugotavljanje delovne uspesnosti. V 
prvem letu ocenjevanja je bila ocenjena z 58,5%. Ravnateljica pravocasno in kvalitetno pripravl gradiva za seje 
sveta, odgovarja na vsa vprasanja clanov sveta in sprejema pobude, realizira sklepe in obvesca svel a realizaciji. 
Predsednica svela poudarja, da je ravnateljici uspelo iz solskeqa okolisa narediti center, kjer vlaca pozitivna 
klima. Poudarja se pozitiven odnos do starsev in ucencev, izbolisave v soli in v okoliei, dobra sodelovanje z 
vrteem in skrb za ucne pripornocke. 

Stevllka: 014-74/09-3 
V Ljubljani, dne 25. maja 2009 

-". 

ZUPAN 

i: 
..~ 

Mes eobCme Ljubljana 

vroem: ; 
Svet os Beztqrad, Crtorrnrova 12, Ljubljana. 

• 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje 
Sluzba za arganiziranje dela MS 
arhiv, tu 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni 
list RS, 51. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
28. seji dne 25. maja 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljieo Srednje ekonomske sole Ljubljana 

Mojei HAFNER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje ekonomske sole 
Ljubljana. 

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

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, 
51. 16/07- UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odlocitvjjo 0 izbiri ravnatelja ozirorna 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 Srednje ekonomske sole Ljubljana, ki je bil objavljen v 
casopisu Delo dne 24. 2. 2009, so se prijavile tri kandidatke. 

Nevenka KOZJEK, diplomirana inzenirka zivilske tehnologije z opravljenim pedaqosko - andraqoskirn 
izpitom, sedemnajstimi leti dela na pcdrocju vzgoje in izobrazevanja, svetovalka po nazivu in z 
opravljenim ravnateljskim izpitom, je prvih sest let sluzbovania delala kot svetovalka za krnecki turizem 
ter kot vodja prehrambeno - tehnicne sluzbe v vrtcu. Na pedaqoskern podrocju je sprva poucevala 
strokovne predmete na selah za gostinstvo in turizem ter upravno administrativni soli v Kranju, 
Radovljici in na Bledu. Pornocnlca ravnateljice je postala leta 2004 na Srednji gostinski in turisticni soli 
v Radovljici, zadnje leto pa je vrsilka dolznosti ravnateljica na osnovni soli v Ljubljani. Aktivno je 
sodelovala pri pripravi, uvajanju in prenovi programov za poklicno in strokovno izobrazevanje, pri 
pripravi izpitnih gradiv in uvajanju poklicne mature, v razlicnih projektih, pri tekmovanjih v znanju, 
aktivno je sodelovala na kongresu slovenskih gastronomov ter pri pripravi treh delovnih zvezkov za 
gostinsko in agrotivilsko solo. 

Vladimira KRAJNIK, profesorica zgodovine in sociologije, svetovalka po nazivu, z opravljenim 
ravnateljskim izpitom in enaindvajsetimi leti dela v vzgoji in izobrazevanju, je prva leta poucevala 
zgodovino in samoupravljanje, leta 1996 pa je postala pornocnica ravnateljice na Srednji ekonomski 
soli v Ljubljani. Eno leto je bila vrsilka dolznosti ravnateljice, leta 2004 pa je nastopila svoj prvi mandat 
ravnateljice Srednje ekonomske sole. 



.."'

Mojca HAFNER, profesorica slovenskega jezika in primerjalne knjizevnosti, svetovalka po nazivu, z 
opravljenim ravnaleljskim izpitorn, ima 19 let delovnih izkusenj v vzgoji in izobrazevanju. Na podrocju 
vodenja je pridobila izkusnje v projeklu Mreza sol, pri uvajanju prenovljenega programa ekonomski 
lehnik in kol vodja programskega uciteliskeqa zbora. Yes cas sluzbovanja se je strokovno 
izpopolnjevala, bila zunanja ocenjevalka na maturi, vodila priprave na Cankarjevo tekmovanje in 
predstavila nekaj slrokovno pedaqoskih lem na studijskih skupinah. 

Stevilka: 014-66/09-3 
V Ljubljani, dne 25. maja 2009 

ZUPAN 
.'\\ Mestne obclne Ljubljana 

';'l 

j n/ 

vroenr: 
Svet Srednje ekonomske sole Ljubljana, ',
 

Roske cesta 2, Ljubljana \.
 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje 
Sluzba za organiziranje dela MS 
ertuv, tu 

2 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orqanizaciji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, 51. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
28. seji dne 25. maja 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Srednje vzgojiteljske sale in gimnazije Ljubljana 

Alojzu PLUSKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje vzgojiteljske sole in 
gimnazije Ljubljana. 

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 in 36/08) mora svet zavoda pred odlocitviio a 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 Srednje vzgojiteljske sole in gimnazije Ljubljana, ki Je bil 
objavljen v casopisu Delo dne 4.4. 2009, so se prijavili trije kandidati. 

Vladimira KRAJNIK, profesorlca zgodovine in sociologije, svetovalka po nazivu, z opravljenim 
ravnateljskim izpitom in enaindvajsetimi leti dela v vzgoji in izobrazevanju, je prva leta poucevala 
zgodovino in samoupravljanje, leta 1996 pa je postala pomocnica ravnateljice na Srednji ekonomski 
soli v Ljubljani. Eno leta je bila vrsilka dolznosti ravnateljce, leta 2004 pa je nastopila svo] prvi mandat 
ravnateljice Srednje ekonomske sole. 

mag. Marija PEPELNAK ARNERIC je sprva diplomirala na Pedaqoski akademiji v Mariboru lz 
glasbene pedagogike, kasneje je diplomirala na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in pridobila naziv 
profesorica defektologije in MVO (motnje vedenja in osebnosti). Magistrirala je na oddelku za socialno 
pedagogiko z nalogo Gfasbena ustvarjalnost pti delu z otrokf in m/adostniki v vzgojnih zavodih. Po 
zaposlitvi v Mariborski operi je 10 let poucevala glasbeno vzgojo na osnovrn soli in pri Mladinskem 
domu Jarse, Kasneje je bila 8 let ravnateljica osnovne sole Komenda - Moste, dye leti je vodila 
vzgojni zavod Planina, trenutno pa poucuje na OS v Dornzalah. Kat honorarna sodelavka ze 10 let 
poucule na CPI Cene Stupar. Sodelovala je tudi z Zavodom za solstvo kot predavateljica na 
seminarjih. Leta 2005 je pridobila naziv svetnica, leta 2006 pa je opravila Solo za ravnatelje. 

Alojz PLUSKO, diplomirani sociolog in profesor sociologije ima 25 let delovnih izkusenj, cc teh 20 let 
v vzgoji in izobrazevanju. Po nazivu je svetovalec. Leta 1994 je opravil izpit Vodenje v izobrazevanju. 



·,
 

Pouceval je na gimnaziji Moste in Srednji lesarski Soli v Ljubljani ter Gimnaziji Poljane, na kateri je bil 5 
let tudi ravnatelj. Od leta 2002 do 2006 je bit direktor Zavoda RS za sotstvo. Tri leta je bil drzavni 
sekretar za srednje solstvo in izobrazevanje odraslih, eno leta drtavni sekretar v Uradu predsednika 
vlade RS, leta dni je bil tudi drzavni sekretar za predsolsko vzgojo in osnovno solstvo. Trenutno je 
pornocnik giavnega tajnika in vodja Univerzitetne kadrovske sluzbe, zadolzen za placno in kadrovsko 
politiko univerze z vee kot 5500 zaposlenimi. Zelo pomembne so njegove izkusnje pri programski 
prenovi na podrocju gimnazijskega in srednjega strokovnega poklicnega izobrazevanja ter pri pripravi 
nacionalnega programa izobrazevanja odraslih, ki ga je v obliki Resolucije 0 nacionalnem programu 
izobrazevanja odraslih v Republiki Sioveniji do leta 2010 sprejel Drzavni zbor leta 2004 Bil je clan in 
predsednik stevilnlh strokovnih teles na drzavni ravni, Objavil je 62 strokovnih clankov. 

Stsvilka: 014-67/09-3 
V Ljubljani, dne 25. maja 2009 

',. "\ 
,'\ i. U PAN 

Vrotiti: 
Svet Srednjevzgojiteljske sole in gimnazije Ljubljana, 
Kardeljeva ploscad 16, Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrai:evanje 
Sluiba za orqanizrranje dela MS 
arhiv, tu 

. ;':~estne obclne LjubHana 

/~~ 
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MESTNA OBCINA LJUBWANA 
MESTNI SVET 

Meslni Irg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevaoja 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Statuta Meslne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, 51. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Meslni svet Meslne obcine Ljubljana na 
28. seji dne 25. maja 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaluri za ravnaleljico Osnovne sole Miska Kranjca 

Nevenki KOZJEK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Miska 
Kranjca. 

o b ra z I 02 i I e v: 

V skJadu s 53. a clenorn lakona 0 organizaciji in financiranju vzqojs in izobrazevanja(Uradni list RS, 
51. 16/07 - UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odlocitvijo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 

vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima 
zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole Miska Kranjca, ki je bil objavljen v Uradnem 
Iistu RS dne 20. 3. 2009, so se prijavile tri kandidatke, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 

Pavlina OSLAK, univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka in predmetna uciteljica 
glasbene vzgoje in zborovodstva, svetovalka po nazivu, z enaindvajsetimi leti delovnih izkusenj in 
vrsto dodatno pridobljenih specialno pedaqoskih in drugih strokovnih znanj, je trenutno studentka 
drugega letnika podiplomskega studija socialne pedagogike. lela aktivna je tudi na podrocju glasbene 
vzgoje in zborovodstva. Poleg sodelovanja v pevskih zborih, deluje na podrocju glasbene vzgoJe kot 
teoretik in praktik (zborovodstvo, clanstvo v posvetovalni skupini Glasbene mladine Siovenije). Prejela 
je priznanja na obrnocnih srecanjih otroskih in mladinskih pevskih zborov v letih 2002, 2003 in 2004. 
Udelezuje se dornacih in mednarodnih konferenc s pedaqosko tematiko, objavlja strokovne clanke, 
teorettcne razprave in raziskovalne naloge, predava, pripravlja in vodi kulturne prireditve in aktivno 
sodeluje z lavodom republike Slovenije za solstvo kot multiplikatorka za akcijsko raziskovanje v okviru 
inovacijskih projektov. 

Nevenka KOZJEK, diplomirana mzenirka zivilske tehnologije z opravljenim pedaqosko - andraqoskirn 
izpitom, sedemnajstimi leti dela na podrocju vzgoje in izobrazevanja, svetovalka po nazivu in z 
opravljenim ravnateljskim lzpltorn, je prvih sest let sluzbovanja delala kot svetovalka za krnecki turizem 
ter kot vodja prehrambeno - tahnicne sluzbe v vrtcu. Na pedaqoskern podrocju je sprva poucevala 
strokovne predmete na sotaf za gostinstvo in turizem ter upravno administrativni soli v Kranju, 
Radovljici in na Bledu. Pornocnica ravnateljice je postala leta 2004 na Srednji gostinski in turisticni soli 
v Radovljici, zadnje leto pa je vrsilka dolznosti ravnateljica na osnovni soli v Ljubljani. Aktivno je 
sodelovala pri pripravi, uvajanju in prenovi programov za poklicno in strokovno izobrazevanje, pri 
pripravi izpitnih gradiv in uvajanju poklicne mature, v razlicnih projektih, pri tekmovanjih v znanju, 



aktivno je sodelovala na kongresu slovenskih gastronomov ter pri pripravi treh delovnih zvezkov za 
gostinsko in agrotiviisko Solo. 

Irena ROZMAN, profesorica angleSkega jezika in knjitevnosti, svetovalka po nazivu z dvajsetimi leli 
pedagoSke prakse, je poucevala tako na osnovni kot na srednji Soli. Pridobila je naziv zunanjega 
ocenjevalca za anqlescino, vodila je aktiv anglistov in organizirala solska in regionalna tekmovanja v 
znanju angleScine, nekaj mesecev pa je nadornescala ravnatelja v casu njegove odsotnosti, Zadnjih 
deset let je predstavnica in svetovalka Oxford University Press za Siovenijo, kjer je svetovala 
uciteljsrn, sodelovala z zavodom RS za solstvo in ves cas sledila sodobnim smernicam pri poucevanju 
angleSkega jezika. 

$tevilka: 014-68/09-3 
V Ljubljani, dne 25. maja 2009 

ZUPAN 
.:\ Mestne obelne Ljubljana 
, i 

Ii I 

/ 
vroetn. 

Svet osMiska Kranlca.ksmnoqonska cesta 35, LJttbljemf"· 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelekza predsolsko vzgojo in Izobrazevanje 
Sluiba za organiziranje dete MS 
arhiv, tu 
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MESTNA OBCINA lJUBlJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevarjja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne obcine ljubljana (Uradni 
list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
28. seji dne 25. maja 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Vodmat 

Zdenki PUCELJ se da pozilivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Vodmal. 

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, 
51. 16/07 - UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odlocitvjo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnaleljice 0 

vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje. pridobili ludi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju kalere ima 
zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnalelja oziroma ravnaleljico Osnovne sole Vodmal, ki je bil objavljen v Solskih 
razgledih dne 20. 3. 2009, se je prijavilo pel kandidalov. ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 

Pavlina OSlAK, univerzilelna diplomirana profesorica razrednega pouka in predrnetna uciteljlca 
glasbene vzgoje in zborovodstva, svelovalka po nazivu, z enaindvajselimi leti delovnih izkusenj in 
vrsto dodatno pridobljenih specialno pedaqoskih in drugih slrokovnih znanj, je lrenulno studentka 
drugega letnika podiplomskega studija socialne pedagogike. Zelo aklivna je ludi na podrocju glasbene 
vzgoje in zborovodstva. Poleg sodelovanja v pevskih zborih, deluje na podrocju glasbene vzgoje kot 
leoretik in praktik (zborovodstvo, clanstvo v posvetovalni skupini Glasbene mladine Siovenije). Prejela 
je priznanja na obrnoenih srecanjih otrosun in mladinskih pevskih zborov v lelih 2002, 2003 in 2004. 
Udelezuje se domacin in mednarodnih konferenc s pedaqosko tematiko, objavlja strokovne clanks, 
teoreticne razprave in raziskovalne naloge, predava, pripravlja in vodi kullurne priredilve in aklivno 
sodeluje z Zavodom republike Siovenije za solstvo kot mulliplikalorka za akcijsko raziskovanje v okviru 
inovacijskih projeklov. 

Primoz GARAFOl, diplomirani inzenir lesarslva, menlor po nazivu, je po zakljuceni Srednji soli za 
gostinstvo in lurizem vpisal visokosolski stuc] lesarstva na Biotehnlcni fakulteti, kjer je lela 1996 
diplomiral. Po diplomi se je zaposlil na Srednji lesarski soli v Skofji loki, kjer ze dvanajst lei poucuje 
strokovno teoreticne predmete. Udelezuje se programov slalnega slrokovnega izpopolojevanja. 
Koncal je dopolnilno izobrazevan]e lz racunatnistva in informalike na Fakulleli za malemaliko in fiziko. 
Sodeluje pri izobrazevanju odraslih, izdelavi urnika, oblikovanju solskeqa casopisa, organizaciji 
malurantskega plesa, zasnoval je predslavitev sole na ljubljanskem pohistvenern sejmu, izvaja 
racunatnisko usposabljanje za ucitelie svoje sole ter opravlja dele lajnika izpilnega odbora za zakljucni 
izpil. 

Bostjan ZELEZNIK, profesor gospodinjstva in biologije, je po nazivu svelovalec. Stiri leta je bil 
pomocnik direktorja v Centru solskih in obsolskih dejavnosti za pcdrocje bivalnega standarda in 



• 
""~ 

prehrano. Skupno ima dvanajst let delovnih izkusenj, pouceval je tako v osnovnih kot v srednjih selah. 
Bil je ucitelj naravosiovja, biologije, vodja prehrane za vrtec, vodja sanitarno higienskega rezirna za 
vrtec. Organiziral je solo v naravi, naravoslovne in druzboslovne tabore, kot clan in predsednik sveta 
ene od osnovnih sol pozna tudi pristojnosti sveta sole in solsko zakonodajo. Kot sindikalni zaupnik je 
seznanjen tudi z delovno pravno zakonodajo. Aktivno se je udelezeval mednarodnih kongresov s 
podrocja prehrane in naravoslovja. Zadnja stiri leta samostojno vodi mednarodni projekt Comenius. 

Mateja PETRie, profesorica razrednega pouka, specialistka managementa v izobrazevanju, svetnica 
po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitom, ima sesfnajst let delovnih izkusen] v vzgOj; in 
izobrazevanju. Yes cas se izobrazuje na strokovnih seminarjih, sodeluje z Zavodom za solstvo in s 
Pedaqosko fakulteto. Je soavtorica stevilnih ucbenlkov in delovnih zvezkov za 1. triletje in recenzentka 
ucbenikov. Aktivno je sodelovala na XI. in XII. Strokovnem posvetu Vodenje v izobrazevanju ter v 
mednarodnem projektu FIT prireditve »Svet gibanja. svet veselja«. Na 0$ Vodmat je bila vee let 
namestnica sveta sole, od oktobra 2008 pa je tudi predsednica sveta. 

Zdenka PUCELJ, diplomirana psihologinja, svetovalka po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitorn, 
je na 0$ Vodmat zaposlena od septembra 1977. Ravnateljica sole je postala leta 2000. Osnovna sola 
Vodmat ima stoves dobre sole, ki deluje v stabilnih razmerah, delo ravnateljice je na podlagi ucnih 
uspehov, realizacije pouka, vkljucenosti v drzavne in mednarodne projekte, ocenjeno kot 
nadpovprecno. 

$tevilka: 014-70/09-3
 
V LjublJani, dne 25. maja 2009
 

ZUPAN 
\ 
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Mestne obelne Ljublj 
~ , 

vroettr: 
svet o~ Vodmat, Potreeve 1, Ljubljana 

v vedncst: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za preosofsko vzgojo in izobraievanje 
Sluzba za organiziranje dela MS 
artuv, tu 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Meslni Irg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 16. elena Zakona 0 izobrazevanlu odraslih (Uradni list RS, st. 110106), 
53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 
16/07 - UPB5 in 36/08) 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 
- uradno precisceno besedilo) je Meslni svet Mestne obcine Ljubljana na 28. 
seji dne 25. maja 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaluri za direktorja/ico javnega zavoda 
Cenler za dopisno izobraievanje Univerzum 

Marku PERSINU in Vandi REBOLJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direk1orja/ico 
javnega zavoda Center za dopisno izobrazevanie Univerzum. 

o bra z I 0 iii e v: 

V skladu 5 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
st. 16/07- UPB5 in 36/08) si mora svet javne sola pred imenovanjem ravnatelja, ki je pedaqoski vodja 
in poslovodni organ, pred odlocitvqo 0 izbiri ravnatelja ozirorna ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod svoj sedez. 
Zakon 0 izobrazevanju odraslih (Uradni list RS, st. 110/06) v 16. clenu doloca, da je poslovodni organ 
in anoraqosk' vodja organizacije za izobrazevanje odraslih direktor. Svet javnega zavoda Center za 
dopisno izobrazevanje Univerzum je na Mestno obcino Ljubljana naslovilo zaprosilo za mnenje 0 

prijavljenih kandidatih za delovno mesto direktorja/-ico lega javnega zavoda. 

Na razpis za direktorja/-ico javnega zavoda javnega zavoda Center za dopisno izobrazevanje 
Univerzum, ki je bil objavljen v casoplsu Delo dne 44.2009 sta se prijavila dva kandidata, ki 
izpolnjujeta zahtevane pogoje. 

Vanda REBOLJ, magistra pedagogike, svetnica po nazivu, ki je v letosnjern letu koncala tudi 
speciahsticni studij poslovnih ved, bo v prihodnjem letu zakljutila se doktorski studij. Opravila je se 
vrsto drugih lzobrazevan] doma in v tujini ter pridobila licenci za ocenjevalko projektov iz sredstev 
Evropskega socialnega sklada 2006 in eksperta na podrocju e-izobrazevanja v EU 2007. Poucevala je 
matematiko, vodila rnlade raziskovalce na srednji soli in delala z nadarjenimi dijaki, bila mentorica 
studentom In predavala komunikologijo in vodenje na visjih strokovnih solah. V svoji poklicni karieri je 
bila 2 mandata direktorica Ljudske univerze Kamnik, ravnateljica os Komenda, 3 mandate je bila 
direktorica IC in ravnateljica Gimnazije in srednje ekonomske ter poklicne sole in direktorica Zavoda 
Sc Kamnik, 2 mandata ravnateljica Visje strokovne sole izrednl studij ter istocasno ravnatelnca 



Srednje ekonomske sole Ljubljana - Maribor (zasebne sole za odrasle), vodja izobrazevalne enote in 
vodja projektov na Gospodarski zbornici - CTU (2 leti) ter urednica direktorica oddelka ueil in 
ucbenikov v podjetju Ucila - 2 leti. Bila je predsednica gradbenih odborov za obnovo 501 ter 
sodelovala v stevilnih raziskavah in projeklih. Med drugimi je sodelovala prl sistemskem urejanju 
!zobrazevanja odraslih (Andraqoski center 1998) in pri vzpostavitvi sistema poklicnih kvalifikacij v 
Sioveniji (1996) ter pri postopku akredilacije visoke strokovne sole. Od leta 1990 je clanlca Komisije za 
sistemsko urejanje izobrazevanja odraslih in nekaterih drugih organov v okviru ministrstev in 
raziskovalnih ustanov. Zelo obsezno je njeno puolicisticno delo. Prejela ja priznanje za razvoj 
izobrazevanja na Karnniskern, crzavno nagrado za uvajanje kakovosti in razvoj gimnazij, srebrno 
plaketo obclne Kamnik za delo v solstvu, nagrado za razvoj vsezivljenjskega ucenja Andraqoskeqa 
centra ter priznanje za resitev splelne vis]e strokovne sole - Helsinki 2006. 

Marko PERSIN, diplomirani lnzenir elektrotehnike z opravljenim pedaqosko - andraqoskirn izpitom in 
tridesetletnimi delovnimi izkusnjam! (vee kot polovico na podrocju izobrazevanja odraslih), je v casu 
prve zaposlitve izvajal izobrazevanje, vodil izobrazevan]e za aparaturno opremo in opravljal naloge 
namestnika vodje izobrazevalnega centra.. Izvajal je seminarje za vzdrzsvalce opreme za dornace in 
tuje uporabnike. Bil je vodja interaktivnega multimedijskega stieisea (prvega videokonferencnega 
centra) v drzavi, Trenutno je vrsilec dolznosti direktorja Centra za dopisno izobrazevanje Univerzum. 
To nalogo opravlja poldrugo leto. 

Stevilka: 014-76/09-3 
V Ljubljani, dne 25. maja 2009 

- ZUPAN 
'. 

Mestne obelne Ljubljana'. ,~ 
.\\ 

ZoranJ~OV
OJ 

vrotiti: 
Svet COl Univerwm, Grosljeva4, Ljubljana 

v vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelekza preosolsxovzgojo in izobraievanje 
Stuzba za organiziranje dela MS 
arhiv,tu 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/0B) in 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni 
list RS, 51. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
2B. seji dne 25. maja 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Ketteja in Murna 

Jasmini ZUPANCIC se da pozitlvno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole 
Ketteja in Murna. 

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, 
51. 16/07 - UPB5 in 36/0B) mora svet zavoda pred odlocitviio 0 izbiri ravnatelja ozirorna ravnateljice 0 

vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima 
zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole Ketteja in Murna, ki je bil objavljen v 
Solskih razgledih dne 6. 3. 2009, se je prijavilo sedem kandidatov. Sest kandidatov izpolnjuje 
formalne pogoje razpisa en kandidat se ne izpolnjuje enega od pogojev za imenovanje ravnatelja. 
Naziv mentor je pridobii 1. 7. 2004. Formaino bo ustrezno stevilo let (najmanj 5 let naziv mentor) 
izpolnil1. 7. 2009 

Pavlina OSLAK, univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka in predmetna ucitejjica 
giasbene vzgoje in zborovodstva, svetovalka po nazivu, z enaindvajsetimi leti delovnih izkusenj in 
vrsto dodatno pridobljenih specialno pedaqoskih in drugih strokovnih znanj, je trenutno studentka 
drugega letnika podiplomskega studija socialne pedagogike. Zelo aktivna je tudi na podrocju glasbene 
vzgoje in zborovodstva. Poleg sodelovanja v pevskih zborih, deluje na pocrocju glasbene vzqoje kot 
teoretik in praktik (zborovodstvo, clanstvo v posvetovalni skupini Glasbene mladine Siovenije). Prejela 
je priznanja na obrnocnth srecanjih otroskih in mladinskih pevskih zborov v letih 2002, 2003 in 2004 
Udelezujs se dornacih in mednarodnih konferenc s pedaqosko tematiko, objavlja strokovne clanke, 
teoreticne razprave in raziskovalne naloge, precava, pripravlja in vodi kulturne prireditve in aktivno 
sodeluje z Zavodom republike Siovenije za solstvo kot multiplikatorka za akcijsko raziskovanjev okviru 
inovacijskih projektov. 

Veronika HUDOBREZNIK, profesorica sportne vzgoje, svetovalka po nazivu, ima stirinajst let 
pedaposke prakse in opravljen ravnateljski izpit. Poucevata je na razredni in predmetni stopnji, delala 
v jutranjem varstvu in v oddelkih podaljsaneqa bivanja. Ustanovila Je in nekaj let vodila ucitetisko 
vokalno skupino ter organizirala in vodila stevilne prireditve za starse in krajane. Sodelovala je v 
razlicnlh internih in mednarodnih projektih. 



,.
 
Mateja ROZMAN, diplomirana pedagoginja in profesorica geografije, specialistka managementa v 
izobrazevanju. svetovalka po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitom in sedemnajstimi leti dela v 
vzgoji in lzobrazevanju, je v dveh mandatih sodelovala tudi v svetu sole, v enem je svet sole vodila kot 
predsednica. Udeletevala se je strokovnih posvetov in seminarjev s podrocja svetovalnega dela in 
vodenja sole ter sodelovala pri razlicnih projektih kot koordinatorica ali vodja projektov in raziskav. 

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

Jasmina ZUPANCIC, profesorica razrednega pouka, svetovalka po nazivu, z opravljenim 
ravnateljskim izpitom, petnajst let dela v vzgoji in izobrazevanju. Kot pomembne delovne iZkusnje 
navaja dele z nadarjenimi ucenci, ucenct z ucnirn: tezavarni in ucenci, ki imajo status tujca. Vodstvene 
delovne izkusrue je pridobila z vodenjem podruznicne sole z dvanajstimi oddelki od prvega do 
devetega razreda. Sodeluje z Zavodom RS za solstvo kot vodja in izvajalka ~tudijskih srecanj 
sodeluje z Ministrstvom za solstvo, bila je clanlca sveta sole v dveh mandatih, vet: let je vodila 
strokovni aktiv na soll ter sodelovala v razlicnih projektih. Udelezuje se strokovnih seminarjev. 

Natasa TURSIC. profesorica sportne vzgoje, specialistka managementa v izobrazevanju, svetovalka 
po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitom, ima stmnajst let delovnih izku~enJ v vzgoji in 
izobrazevan]u. Kot profesorica sportne vzgoje je pridobila bogate izkusnJe pri organizaciji razlicnih 
taborov in zimovanj, pri organizaciji razlicnih tecajev (plavanje, drsanje, rolanje, tenis, namizni tenis) in 
sportnih dni. Sportne aktivnosti za otroke in njihove starse je prirejala in vodila tudi v popoldanskem 
casu. Vodila je studijsko skupino sportnih pedagogov, obvlada tudi dele z racunalnlkorn. 

Stevilka: 014-79/09-3 
V Ljubljani, dne 25. maja 2009 

, ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Vrotiti: 
Svet os Ketteja in Murna.Kcsirjeva 2, Ljubljana 

v vednost: 
Direktcr MU MOL 
Oddelek za preosolsko vzgojo in izobrazevanje 
Sluzba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, 51. 66/07 - uradno precisceno besedilo) j je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
28. seji dne 25. maja 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljalieo Glasbene sole Moste - Polje 

Dordetu BERAKU, Evi KOZLEVCAR in Mojei TRATAR se da pozitivno mnenje h 
kandidaturi za ravnatelja/ico Glasbene sole Moste - PoJje. 

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 in 36/08) mora svet zavoda pred odlocitviio 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 

vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima 
zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Glasbene sole Moste - Polje, ki je bil objavljen v Solskih 
razgledih in Uradnem listu RS dne 17. 4. 2009, so prispele tri vloge, ki izpolnjujejo vse splosne in 
posebne zakonske pogoje za ravnatelja/ico glasbene sole. Svet osnovne sole je zaprosil za mnenje 
lokalno skupnosl. 

Eva KOZLEVCAR, profesorica glasbe, svetnica po nazivu, z opravljeno solo za ravnatelje in 
sestindvajsetirni leti dela v vzgoji in izobrazevanju, je sprva poucevala glasbeno vzgojo in klavir ter 
nauk 0 glasbi. Njeni ucenci so na tekmovanjih doma in v tujini dosegali stevilne nagrade in priznanja. 
Od novembra lanskega leta je na pobudo in zelio bivse ravnateljice sole, Marije Gregorc, ki je odsla na 
drugo delovno mesto, prevzela naloge vrsilke dolznosti ravnateljice GS Moste Polje. Ves cas 
zaposlitve se je izpopolnjevala, je avtorica ucbenika in prirocnikov za ucitelje, sodelovala je v studijskih 
skupinah pri Zavodu za solstvo, predavala na kongresu »Modeli poucevanja na Siovenskem« ter 
ustanovila in vodila uspesno vokalno skupino Pinocchio, s katero je uspesno gostovala na mnogih 
koncertih doma in v tujini. 

£Jorde BERAK, akademski glasbenik, profesor violine, svetnik po nazivu, z devetimi leti pedaqoskih 
delovnih izkusenj v vzgoji in izobrazevanju, je sprva igral v orkestrih. Leta 2000 se je polno zaposlil na 
Glasbeni soli Franca Sturrna, sedaj pa poucuje viohno in je nacelnik Godalnega oddelka na Glasbeni 
soli Vrhnika. NJegovi ucenci so prejemniki stevdnih domacih in mednarodnih nagrad, pod njegovim 
mentorstvom pa zelo uspesno deluje 50 clanski simfonicnl orkester GS Vrhnika. Bil je clan 
ursdniskeqa tima pri DZS za izdajo ucbenikov. Ze 11 let je redni honorarni sodelavec - violinist v 
Simfonicnem orkestru RTV Siovenije. Je ustanovitelj Drustva glasbenikov Evrope s sedezem v 
Ljubljani. Ustanovil je tudi komorni godalni orkester Solisti Internazionali, ki promovira glasbo 
slovenskih skladateljev doma in v tujini. Obiskuje program Sole za ravnatelje. 



.r: 

Mojca TRATAR, akademska glasbenica fiavlislka in profesorica flavte, je deselo lela zaposlena na 
GS MosIe Polje, kjer je vodja Oddelka za pihala, lrobila in lolkala. Udelezuje se vseh oblik dodalnega 
slrokovnega izobrazevan]a. Prijavljena je v program Sole za ravnatelje. 

Slevilka: 014-75/09-3
 
V Ljubljani, dne 25. maja 2009
 

ZUPAN 
j Mestne obclne Ljubljana 

Vrotiti;
 
Svet Glasbene ~ole Ljubljana. Moste Polje, Ob Ljubljanici 36, Ljubljana
 

V vednost: 
Direktor MU MDL
 
Odderek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje
 
Sluzba za organiziranje dela MS
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