
MESTNA OBCINA WUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 514. ctena v povezavi 5 254. clenom Zakona 0 gospodarskih druzbah (Uradni list RS, 
st. 42/06 in 60/06 - popr.), Akta 0 ustanovitvi gospodarske druibe Veterinarska postaja Ljubljana, 
d.o.o., st. SV 348/98 z dne 16. 4. 1998 in Skiepa 0 ustanovitvi gospodarske druzbe Veterinarska 
postaja Ljubljana, d.o.o., st. SV 459/02 z dne 5. 2. 2002 ter 27. clena Statuta Mestne obclne Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07-uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcme Ljubljana na 27. 
seji dne 20. aprila 2009 sprejel 

SKLEP 
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obi:ine Ljubljana v 

Nadzorni svet gospodarske druibe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o. 

I. 

Matjaiu KLEMENCIl::U preneha mandat i:lana Nadzornega sveta gospodarske druibe Veterinarska 
postaja Ljubljana, d.o.o. 

II. 

V Nadzorni svet gospodarske druzbe Veterinarska postaja Ljubljana, d.o.o. se za predstavnika 
Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Joie JURKOVIC, 

Mandat imenovanega je vezan na mandat nadzornega sveta. 

Stevilka: 014-70/2006-3 
V Ljubljani, dne 20. aprila 2009 
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Matjai Klemem~at, C. na Brad 52. lj. 
Joie Jurkovit, Goeezeva ul 1
 
Naozoml 5vet vetertnerske postaje Ljubljana, o.c 0,
 
C v Mestru log 47/03, Ljubljana
 

V vednest: 
DirektorMU MOL 
Oddelek za qospodarske dejavnosu in turuem. 
SluIba za kme1ijstvo in upravne zaoeve 
Sluzbe za organlzlranje dela MS 
artuv.tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradnl list RS, st. 66/07- UPB) in 7. clena Odloka 0 

ustanovitvi Regionalne razvoine agencije Ljubljanske urbane regije (Uradni list RS, st. 6/01, 17/04, 64/05 in 
76/08) in Statuta Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (stevilka 01/2001 dne 19.4.2001) 
je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 27 sejl dne 20. aprila 2009 sprejel 

S K L E P 
o Imenovanju predstavnikov Mestne obcine Ljubljana in zalnteresirane javnosti v Svet Regionalne 

razvojne agencije Ljubljanske urbane reg lie 

I. 

V Svet Regionalne razvojne agenclje Ljubljanske urbane regije se kot predstavniki Mestne obclne Ljubljana 
imenujejo: 

Vojko GRONFELD
 
Janl MODERENDORFER
 
sasc RINK
 
Franc SLAK
 
prof. dr. Melka TEKAVCIC
 

II. 

V Svet Regionalne razvojne agencije l.jubljanske urbane regije se kot predstavnikl zainteresirane javnosti 
menujejo: 

mag. Janita ERZEN, Zavod Republike Siovenije za zaposlovanje, obmoena sluzba Ljubljana 
mag. MOjca STEBLAJ, Sluzba Vlade Republike Siovenije za lokalno samoupravo in regionalno politiko 
Marla TURK, Gcspodarska zbornica stovenue, Obrnocna zbornica Ljubljana 

III. 

Mandat imenovanih traja sun leta. 

Stev/lka: 014-64/2009-2 
V Ljubljani, dne 20. aprila 2009 

ZUPAN 
Mestne obcine Ljubljana 

z~ 
Vroeitl: 

VOjko GrOnfeld, Glmskova pI. 1B, lJ \ I, 
Jani Modemdorter, Mestni trg 1, lJ
 
Saso Rink, Perlceva 37. lj
 
Franc Slak. Steoueva ut. 7, Lj.
 
prof dr Met'<.a Tekavcrc. Neubergerjeva 7, lJ
 
mag Jamta Erien, zavcc RS za zapoe'ovanie. DE L).
 
Mag. Mojca SteblaJ, Surzba vlaue RS z.a lokelno eamcuprevo in regionalno pontko. LJ.
 
Marla Turk., Gospodarska zbormca stoveruje. 02 LJ.
 
Svet Reqlonalne razvojne agencije tjubljenske urbane reglje,
 
Tehnolosktpark 19, Ljubljana
 

V vedncet: 
Dlreldor MU MOL 
Oddelek za qospcdarake dejavnosf In promet 
Slutba za razvojne proiekte in fnvesttcue 
SJuiba za organiziranje oela MS 
arh'v. tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 36. elena Zakona 0 uresnicevaniu javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 51. 
77/07-UPB in 56/08), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 51. 66/07- UPB) 
in 13. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Kidnodvor (Uradni list RS, st. 57/08) je Mestni 
svet Mestne obctne Ljubljana na 27. seji dne 20. aprila 2009 sprejel 

SKLEP 
a imenavanju direktarice 
javnega zavada Kinadvor 

I. 

Za direklorico javnega zavoda Kidnodvor 5 e i men u j e : 

Nina PECE. 

II. 

Mandat imenovane traja pet let. 

Stevilka: 014-81/09-6 
V Ljubljani, dne 20 aprila 2009 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Vroliti: 
Nina Pete, Derqcmaska 22, Ljubljana 
Svet javnega zavada Kinodvor, Kolodvorska ul. 13, Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelekza kuituro 
Sluzba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, st. 12/91, 55-92 - ZVDK, 13/93, 45/1/94 - odlocba US, 
8/96, 31/00 - ZP-L, in 36100 - ZPDZC in 127/06 - ZJZP), Zakona 0 organizaciji in flnancirarnu vzgoje 
in izobratevanja (Uradni list RS, st. 16/07- uradno preclsceno besedilo in 36/08), Zakona 0 
lzobrazevanv odraslih (Uradni list RS, 5t. 110106), 27 Clena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 66/07 - uradno prectsceno besedilo), Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Zavod za 
tehnicno izobrazevanje Ljubljana (Uradni list RS, st. 76/97) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na 27. seji dne 20. aprila 2009 sprejel 

5 K L E P 
o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda 

Zavod za tehnlcno izobraievanje Ljubljana 

Mestni svet Mestne obcina Ljubljana daje soglasje k imenovanju Petra KOSCAKA za direktorja 
javnega zavoda Zavod za tehnicno izobrazevanje Ljubljana. 

Mandat imenovanega traja pet let. 

Stevilka: 014-8/09-12 
V Ljubljani, dne 20. aprila 2009 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 
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Vrotiti: 
Svet javnega zavada Zavada za tehnicno izobraievanje ljUbljana, langusova unca 21~a 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsoisxo vzgojo in izobrazevanje 
Sluzbaza arganiziranje ceraMS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA WUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradnl list 
RS, st. 16107 - UPB5 in 36/0B) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, lit. 
66107 - uradno preeisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na 27. seji dne 
20. aprila 2009 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Srednje poklicne in strokovne sole Bezigrad
 

I. 

V Svet Srednje poklicne in strokovne sole Bezigrad s e i men u j e : 

Matevz BENEDICIC. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka: 014-50109-3 
V Ljubljani, dne 20. aprila 2009 

ZUPAN 
Mestne obetne Ljubljana 
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vrccm: 
Matevi. Benedfcic, Nade Ovcakove 17, Ljubljana
 
Svet Srednje poklicne in strokcvne soreLjubljana, Ptujska ulica 6, Ljubljana
 

V vednost: 
Direklor MU MOL
 
Oddelek ee predsoleko vzgojo in iaobrazevanje
 
Sluzba za organiziranje dela MS
 
arhiv, tu
 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, 51. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 
41/07 - popr. in 122/07 - US) ter 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, M. 
66/07 - uradno preci5ceno besedilo) je Mestni svet Mestne obclne LjUbljana na 27. seji dne 
20. aprila 2009 sprejel 

MNENJE
 
h kandidaturi za direktorico
 

Doma upokojencev Center, Tabor- Poljane
 

Silv; MACINfC KUCAN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Doma upokojencev 
Center, Tabor - Poljane. 

Stevilka: 014-44109-5 
V Ljubljani, dne 20. aprila 2009 
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vroertt: 
Svet Doma upokojencev Center, Tabor-Poljane, Tabor 10, Ljuo'[ana 

V vednost: 
Direktor MU MOL
 
Oddelek za zdravje in scclalnc varstvo
 
Slu!ba za organiziranje dela MS
 
arhiv, tu
 



MESTNA OaCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona ° organizaciji in financiranju vzgoje In izobrazevarqa 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. clena Statuta Mestne oocine Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 27. 
sej dne 20. aprila 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Solskega centra Ljubljana· 
OE Srednje strojne in kemijske sale 

Zdenku NOSANU se da pozilivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Solskega centra 
Ljubljana - OE Srednje strojne in kemijske sole. 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a ctenorn Zakona 0 orqanizacij in financiranju vzgoje in izobrazevaqa (Uradni list RS, 
st. 16/07 - UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odlotitvijo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 
vseh kandidatih. ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obmotju katere ima 
zavod svoj sedez 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnatena Solskega centra Ljubljana - OE Srednje strojne in kemijske 
sole, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 27. 2. 2002, se je prijavil en kandidat, kl izpolnJuje 
formalne pogoJe za razpisano delovno mestno ravnateljice 50lskega centra Ljubljana - OE S Srednje 
strojne in kemijske sole 

Zdenko NOSAN, uni. dipl. inzenir strojrustva, svetnik po nazivu. z opravljenim strokovnim, 
ravnateljskim in pedaqosko ancraqosklm izpitom, je ravnatelj sole ad leta 2000 V prvem mandatu je 
vodil OE Srednjo strojno solo, ad zatetka solskega leta 2004/2005 pa je bil tudi vrsitec dolznost' 
ravnatelja OE Srednje kemijske sole. Po reorganizaciji sta se organizacijski enoti zdruzili in Zdenko 
Nosan je postal ravnatelj obeh sol. Ima 23 let delovne debe, od tega 22 let v solstvu. V svoji vlogi 
ocenjuie, da so bill v casu, ko Je vodil obe enoti, narejeni pozitivni premiki na organizacijskem podroeju 
ter investicijsko vzdrZevalnih delih, oprernljanju ucitruc z novo ucno tehnologijo, zdruzitev obeh sol je 
kadrovsko uspesno resena, kljub problematiki »preseznih delavce«, klima v kolektivu ocenjena s strani 
zaposJenih je izredno dobra (ocenjena v okviru projekta »Ocprta sota« in »MUNUS 2«. Oba 
lzobrazevalna programa sta prenovljena, vpis v program Stro}n; tehnik je v stalnem porastu, vpis v 
program Kerni}sk; tehnik pa je ze nekaj let konstanten. V letosniern letu je na novo je uveden program 
Tehnik varovanja, kar Zdenko NOSAN ocenjuje kot nov izziv. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in Izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidatun 
Zdenku Nosanu. 

Stevilka: 014-51/09-3 
V Ljubljani, dne 20. aprila 2009 

ZUPAN 
M,estne I Ljubljana 
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Svet $olskega centra, OE Sreorua strojna In kemijska sola, Mkerte'o'B 1, Ljubljana 
Vrotltl: 

V vednoet: 
Oirektor MU MOL
 
Oddelek za predsotsko yzgojO in uobrazevanje
 
Sluzba za orqaruztranie dela MS 
arhi ..., tu 



MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

MESTNA OBCINA LJUBLJANA 

Na podlagi 53.a elena Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevania 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne obCine Ljubljana (Uradni 
list RS. 51. 66107 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
27. seji dne 20. aprila 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Solskega centra Ljubljana 
DE Srednje lesarske sole 

Majdi KANDP se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico $olskega centra 
Ljubljana - OE Srednje lesarske sale. 

Obraz'ozltev: 

V skladu s 53a clenom Zakona a organizaciji In financiranju vzgoje in rzobrazevanja (Uradni list RS, 
51. 16/07 - UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odlocitvijo a izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice a 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnoeju katere ima 
zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Solskega centra Ljubljana - OE Srednje lesarske sole, ki 
je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 27. 2. 2002, se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje 
formalne pogoje za razpisano delovno mestno ravnateljice Solskega centra Ljubljana - OE S Srednje 
lesarske ~ole. 

Majda KANOP, magistra lesarstva, svetovalka po nazivu (ad leta 2002), ima opravljen pedago5ko 
andraqoski izpit in ravnateljski izpil. Je ludi predavateljica za predmet Tvoriva (materiali) ter 
Ekonomika in rnenedzrnent podjetja. V casu rnaqrstrskeqa studija je imela status mlade raziskovalke. 
Sodelovala Je pri nekaterih razvojno raziskovainih projektih, vkljucena pa je bila tudi v izobrazevalni 
proces ter delo s studenti, V domacih in tUjih strokovnih revijah je objaviia strokovne clanke s podroqa 
raziskovalnega dela in izobrazevarua. sodeluje pri pripravl strokovnih gradiv, je recenzentka dveh 
ucbenikov. Sodelovala je pri pripravi novih ucnlh nacrtov za tehnicno gimnazijo. Ravnateljica Srednje 
lesarske sole je zadnjih 5 let, pred tem je bila tri leta pornocnica ravnatelja. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobraievanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Majde 
Kanop. 

.. "'.Stevilka: 014-51109-4 
V Ljubljani, dne 20. apriia 2009 

, ZUPAN 
'Mestne obcine Ljubljana 

VroeitJ; 
Svet Solskega centra, OE srecrqa lesarska Sola, A$kerceva 1, Ljubljana 

V vednoat: 
Direklor MU MOL 
Oodeiek za predsotako vzgOjO in lzooratevene 
Slutba za organtl.lranje dela MS 
artuv, tu 
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MESTNA OBCINA lJUBlJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podJagi 53.a elena Zakona 0 orqanizacfji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, ill. 16/07 - UPB5 in 36/0B) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, ill. 66/07 - urad no precisceno besedllo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
27. seji dne 20. aprila 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Poljane 

Zarku TOMSICU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Poljane. 

o bra z I 0 zit e v: 

V skiadu s 53. a clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanJa(Uradni list RS, 
51. 16/07 - UPB5 in 36/0B) mora svet zavoda pred odtocltvjo 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 ravnalelja oziroma ravnateljioo Osnovne sole Poljane, ki je bil objavljen v $olskih 
razgledih dne 203. 2009, je prijavilo pet kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 

Pavlina OSlAK, univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka in predmetna utitelJica 
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 soeialne pedagogike. Zelo aktivna je tudi na podrotju glasbene 
vzqoje in zborovodstva. Poleg sodelovanja v pevskih zborih, deluje na podrotju glasbene vzgoje kot 
teoretik in praktik (zborovocstvo, clanstvo v posvetovalni skupini Glasbene mladine Siovenije). Prejela 
je priznanja na obmocnih sreCanjih otroskih in mladinskih pevskih zborov v letih 2002, 2003 in 2004. 
Udelezuje se domacih in mednarodnih konferenc s pedaqosko tematiko, objavlja strokovne clanke, 
teoretitne razprave in raziskovalne naloge, predava, pripravlja in vod' ku/turne prireditve in aktivno 
sodeluje z Zavodorn republike Siovenije za sotstvo kot multiplikatorka za akeijsko raziskovanje v okviru 
inovaeijskih projektov 

Primoz GARAFOl, diplomirani inzenir lesarstva, mentor po nazivu, je po zakljuteni Srednji soli za 
goslinstvo in turizem vpisal visokosolsk/ Studij lesarstva na Biotehnitni fakulteti, kjer je leta 1996 
diplorniral. Po diplomi se je zaposlil na Srednji lesarski soli v $kofji Loki, kjer ze dvanajst let poucuie 
strokovno teoreticne predmete. Udelezuje se programov stalnega strokovnega izpopolnjevanja. 
Koncal je dopolnilno izobrazevanje lz racunalnlstva in Informatike na Fakulteti za matemaliko in fiziko. 
Sodeluje pri izobrazevanju odraslih, izdelavi urnika, oblikovanju solskeqa casopisa, organizaciji 
maturantskega plesa, zasnoval je predstavitev Sole na t.jubljanskern pohiStvenem sejmu, izvaja 
racunalnisko usposabljanje za ueitelje svoje sole ter opravlja delo tajnika izpitnega odbora za zakljueni 
izpit. 

Bo!ltjan ZELEZNIK, profesor gospodinjstva in biologije je po nazivu svetovalec. $tiri leta je bil 
pornocmk direktorja v Centru solskih in obsolekih dejavnosti za podrocjs bivalnega standarda in 
prehrano. Skupno ima dvanajst let delovnih izkuseru, pouceval je tako v osnovnih kot v srednjih sotah. 
Bil je ucltel] naravoslovja, biologije, vodja prehrane za vrtee, vodja sanitarno higienskega rezlrna za 



vrtec. Organiziral je solo v naravi, naravoslovne in druzboslovne labore, kol clan in preelseelnik svela 
ene od osnovnih sol pozna tudi prislojnosti sveta sole in sotsko zaxonodaio. Kol sinelikalni zaupnik je 
seznanjen tudi z delovno pravno zakonodajo. Aktivno se je udeleteval mednarodnih kongresov s 
podrotja prehrane in naravoslovja. Zaelnja ~liri lela samoslojno voeli mednarodni projekt Comenius. 

Natasa DURJAVA, profesorica socialne pedagogike z opravljenim poeliplomskim specialislitnim 
~tudijem iz druzmsxe terapije, po nazivu svelnica in od jullja 2008 leta tudi izvedenka za pedaqosko 
podroqe, ima 20 let lzkusen, na podrocju vzgoje in izobrazevanja. Prvih desellel svoje poklicne poli je 
delala v zdravstvu. V sotstvu je delala kol vzgojiteljica, utileljica in zadnja lela kol svelovalna delavka. 
Ima zelo bogal spekter specialnih pedagoskih izkusen], saj je vet kot 10 iet zaposlena kol svelovalna 
delavka, utileljica DIE in utiteljica see-ped. individualne pornoci za podrotje socialnega ucenja. 
Prejela je vet pohval in priznanj, med drugimi tudi priznanje na mednarodnem nivoju (priznanje za 
uvajanje dozivljejske pedagogike v slovenskem prostoru) in priznanje solsks inspekciie Minislrslva za 
sotstvo in sport za kvaliletno opravljanje dela svetovalne sluzbe. Mednarodni projekt, kalerega 
koordinatorka [e. je bil ocenjen kot elrugi najboljsi projekl v drzav! Trenutno zakljutuje magistrsko 
nalogo na temo prlkritih oblik agresivnega vedenja pri utencih. Vsa lela svoje pedaqoske prakse se je 
dodatno slrokovno usposabljala v dalisih oblikan izobrazevanja (eno do petletnih programih). Aktivno 
je sodelovala na ~tirih republiskih in enem mednarodnem kongresu in enem republlskern aklivu 
svelovalnih delavk, prlpravila in izvedla je elva seminarja za razlitne uporabnike ler vet delavnic za 
starse. Slrokovne tlanke objavlja v slrokovnih pedaqoskih revijah. 

Zarko TOMSIC profesor geografije in zgodovine, svelovalec, je v vzgoji in izobratevanju zaposlen 24 
let Od leta 2004 je ravnatelj os POIJane. Vet let je vodil aktiv geografije in zgodovine ter opravljal 
hospllacije za studente Filozofske fakultete. Drustvo utileljev geografije mu je lela 2003 podeilio 
Medvedovo naqrado za vet kol 10 letno nadpovprecno dele na podroeju geografije. Vet let je bil clan 
lzvrsneqa odbora Drustva utileljev geografije ler clan Pedagoske komisije pri Zvezi geografskih 
drustev Siovenije. Je recenzenl utbenikov, urednik prirocnika za geografijo in soavtor nekaterih 
ucbenlkov in elelovnih zvezkov Kontal je solo za ravnalelje, izobratevanje za zelo raznoliko podrotje 
ravnaleljskega dela, pa ~e naprej nadaljuje. 

Zupan in Oeldelek za predsolsko vzqojo in izobratevanje dajela pozilivno mnenje h kanoldatun 2arka 
Tornsica 

Slevilka: 014-61/09-3 
V Ljubljani, dne 20. aprila 2009 

", ZUPAN 
., Mestne obelne Ljubljana 
\ 
: ~ , 

,/ 

VroCitl: 
Svet 0$ Poljane, Zemljemerska 7, Ljubljana 

v vedncst: 
Direklo. MU MOL 
Oddelek za pred~olsko yzgojo in izobraievanje 
Sluzba za orqanizlranje del a MS 
arniv, tu 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestnl trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53. a crena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradru list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, 51. 66107 - uradno preeisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
27. seji dne 20. aprila 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandldaturi za ravnateljlco Vrtca Ciciban 

Marlji KERMAVNAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Ciciban. 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu 5 53. a clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni Iisl RS, st. 
16/07- UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odlocilvijo 0 izbiri ravnalelja oziroma ravnateljice 0 vseh 
kandidalih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobili tudi mnenje lokalne skupnosli, na obrnocju katere ima zavod svoj 
sedez. 

Na razpis za ravnalelja oziroma ravnaleljico Vrtca Ciciban, ki je bil objavljen v Solskih razgledih dne 
6. 2. 2009 sta se prijavili dye kandidatki, ki izpolnjujela formalne pogoje za razpisano delovno rnestno 
ravnateljalice vrtca. 

Helena ULE je lela 1995 koncala studij na Pedagoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila slrokovni naslov 
vzgojileljica predsotsklh otrok, nato pa je lela 2003 zakljuciia Sludij na lsti fakulteli in si pridobila strokovni 
naslov profesorica razrednega pouka. Slrokovni izpil za strokovne dslavce na pcoroqu vzgoje in 
izobrazevanja je opravila lela 1996. Imenovana, rojena 9.4.1973 v Ljubljani, ima 14 lelne delovne izkusnje v 
vzgojno - izobratevalnem delu, 5 leI v solstvu in 9 let v predsolskl vzgoji. V programu vodenja vrtca daje 
poudarek na sledece locke: pregled slanja, organiziranost programov, delovanje v okviru kurikulurna, 
inveslicije, financiranje in na vodenje. Imenovana ima sledeco vizijo vrtca: pol, ki bo vsebovala vrednote, ki 
se ji zdijo pomembne za opravljanje predsolskeqa dela: postenost, resnicoljubnosl, odgovornost, 
spostovanje drug do drugega, tolerantnost, odprtosl, sposobnost empatije. Ravnalelj naj bi bil souslvarjalec 
pozitivne klime v koleklivu V delovanje vrtca si zeli privabili ludi dobro sodelovanje s starsl in jih Vkljuciti v 
proces, hkrali pa dolocill mejo dovoljenega poseganja v strokovno av1onomnosl vrtca. Z organiziranostjo in 
delovanjem vrtca si bo prizadevala za zaupanje starsev in dobro pocutje olrok. 

Marlja KERMAVNAR je zakljucila stUdij na Pedagoski fakulleti v Ljubljani in si pridobila slrokovni naslov 
diplomirana vzgojileljica predsolskih olrok. Imenovana, rojena v PrelrZu, ima 29 let delovnih iZkusenj v 
vzgoji in izobrazevanju, zadnjih 5 let [e ravnaleljica Vrtca Ciciban. Ima opravljen slrokovni in ravnateljskl 
izpit.lmenovana ima program vodenja vrtca, ki temel]i na kljucnih tockan; ravnalelj kot pedagoski vodja in 
poslovodni organ, vzgojileljski zbori, aktivi, sludi]ske skupine, strokovna srecania, spremljanje pedagoskega 
in oslalega dela, dslo 5 starsl, kolektivom in organi vrtca. 

Lupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanie dajeta pozitivno mnenje h kandidaluri MariJe 
Kermavnar. 

Stevilka: 014-56/09-3 
V Ljubljani, dne 20. aprila 2009 

ZUPAN 
" \ Mestne ob.ffit!e Ljubljana 

Vi"OCltl: 
Svel vrtca cunban. sarnova 29, Ljubljana 

V vednost: 
Direktcr MU MOL 
Oddelek za predsolako vzgojo in izobraievanje 
Sluiba za organizlranje cere MS 
arhtv. tu 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestn; trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji In financiranju vzqoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, 51. 16107 - UPB5 in 36/08) in 27. elena StaMa Mestne obelne Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
27. seji dne 20. aprila 2009 sprejeJ 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Hansa Christiana Andersena 

Tatjani PRESERN se da pozitlvno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Hansa Christiana 
Andersena. 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organlzaciji In financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
st. 16/07- UPB5 in 36108) mora svet zavoda pred odlocltvqo 0 izbiri ravnatelja ozirorna ravnateljice 0 

vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoJe, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima 
zavod svo] sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Hansa Christiana Andersena, ki je bil objavljen v 
So/sklh razgledih dne 6. 3. 2009 so se priJavile trl kandidatke, ki izpo/njujejo forma/ne pogoje za 
razpisano delovno mestno ravnateljalice vrtca. 

Marijana BAJS je zakljueila studij na Fakulteti za javno upravo v Ljubljani in si pridobila strokovni 
naslov diplomirana upravna organizatorka. Imenovana, rojena 25.4.1970 v Ljubljani, ima 18 letne 
delovne lzkusnje. 10 let na delovnem mestu vzgojiteljice v Vrtcu Jarse, od leta 2001 pa je zaposlena v 
dornacern podjetju, kjer se ukvarja z vodenjem podjetja, posredovanjem v prometu z neprernicninarni 
in raziskovanjem trga. Strokovni izpit je opravila leta 1993. Imenovana v programu vodenja zavoda 
poudarja sledece kljucne toCke: v sodelovanju s svetorn vrtca priprava letnega delovnega nacrta, 
sodeJovanje v svetu vrtca, strokovno vodenje, sodelovanje s starst. sodelovanje z ustanoviteljem, 
sodelovanje s sirsim okojjern. 

Darja ZOREC je leta 2006 zakljucila visokosolski studij na Pedaqoskl fakulteti v Ljubljani in si prldobila 
strokovni naslov dlpiomirana vzgojlteljica oredsolskm otrok. Leta 2007 je opravila izpit za ravnatelje in 
leta 1986 strokovni izpit za vzgojitelja predsolskih otrok. Imenovana, rojena 13 7.1966 v Ljubljanl, je od 
leta 1985 je zaposlena v vzgojno izobrazevalnem zavodu, kjer je imela rnoznost spoznati vee enot 
zavoda in vse starostne skupine v zavoou. Poleg dela vzgojiteljice ji je bilo pet let zapored zaupano 
organizacijsko vodstvo vecje enote (sest oddelkov enote vrtca), Imenovana ima sledeco vizijo 
prihodnosti vrtca: prvenstveno temelji na krepitvi vseh dejavnikov, ki omogotajo tim rnebkejse 
prilagajanje otrok na vrtec, izboljsujejo kakovost njihovega bivanja, povecuje zaoovoustvo starsev in 
spodbujajo njihovo aktivno sodelovanje z vrtcem, ter dajejo otrokorn tim vecjo in bogato popotnico za 
iivljenje, Njen namen je spodbujati samoiniciativnost in vztrajati pri doslednem in kakovostnern 
izvajanju zadanih nalog v skladu s predpisano zakonodajo in kurikuJumom. Poudarek je na slsdecih 
kljuenih tockah: programi in vsebine vrtca, zaposleni v vrtcu, sodelovanje s starsl, sodelovanje z 
lokalno skupnostjo in ustanoviteljem, financiranje dejavnosti in dokumentacija vrtca Pri tem namerava 
dati prednost predvsem prakticnirn programom, ki bodo dali konkretne in uporabne rezultate v korist 
otrok, strokovnega kadra, starssv In lokalne skupnosti, ki bode lemeljill na danih materialno 
tehnitnih pogojih. 



Tatjana PRESERN )e leta 1997 kontala studiJ na Visoki soli za soeialno delo v Ljubljani in si pridobila 
strokovni nasiov diplomirana soeialna oeiavka. Strokovni izpit za strokovne delavee je opravila leta 
1980, ravnateljski izpit pa leta 1998. Imenvoana, rojena 291.1954 v Ljubljani, opravlja dela in naloge 
ravnateljiee v Vrteu Hansa Christiana Andersena. Imenovana meni, da skupaj s kolektivom uspesno 
uresnicujejo poslanstvo vrtea in da ustvarjajo varen, spodbuden in prijazen prostor za otroke in 
odrasle. Zato ieli dosedanji nacin vodenja nadaljevati tudi v prihodnje. Svoje sodelavee spostuie, 
spodbuja njihovo motivaeijo za dobro delo, njihovo profesionalno in osebnostno rast, sodelovanje ter 
izmenjavo dobre prakse. V kolikor ji bo zaupano vodenje vrtea ludi v bodoce, si bo prizadevala, da 
bode se naprej sledili vizl] Andersenoveqa vrtea: »Spostuierno razlienost. eenimo in spodbujamo 
ustvarjalnost - skupaj rastemo!« 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in lzobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Tatjane Presern. 

Stevilka: 014-55109-7 
V Ljubljani, dne 20. aprila 2009 

ZUPAN 
o Mestne obcine Ljul}Uana 

'/ 

Vrot:lti: 
Svet vrtca Hansa Christiana Andersena, RaSiSka 7, Ljubljana 

v vedncst: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko Yzgojo in Izobrazevanle 
Sluzba za organiziranje deja MS 
arhiv, tu 



• MESTNA OBCINA LJUBWANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaCIJI In financiranju vzgoje in izobraievanja 
(Uradni list RS, 51. 16107 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, 51. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubijana na 
27. seji dne 20. aprila 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja/ico Dijaskega doma Bei.igrad 

Natasi DURJAVA, Natasi ERJAVEC in Stanku POVHU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnatelja/ico Dija5kega doma Beiigrad. 

Obrazloi.ilev; 

V skladu s 53.a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, M. 16/07 - UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odlotitvijo 0 izbiri ravnatelja 
oziroma ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti turf mnenje lokalne skupnosti, 
na obmocju katere ima zavod svoj seoez 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Dijaskeqa doma Bezigrad, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, 51. 16 in Zavodu za zaposlovanje dne 27 2.2009, so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo 
formalne pogoje za ravnateljalico dijaskega doma. Svet dija5kega doma je zaprosil za mnenje tokalno 
skupnost. 

Natda DURJAVA, profesorica socialne pedagogike z opravljenim podiplomskim specialistitnim 
studijern iz druzinske terapije, po nazlvu svetnica in od julija 2008 leta tudi izvedenka za pedaqosko 
podrocje. ima 20 let izkusenj na podrocju vzgoje in izobrazevanja. Prvih deset let svoje poklicne poti je 
delala v zdravstvu. V solstvu je delala kot vzgojiteljica, uciteljica in zadnja leta kot svetovalna delavka. 
Ima zelo bogat spekter specialnih pedagoskih izkusenj saj je vet kot 10 let zaposlena kot svetovalna 
delavka, utiteljica DIE in utiteljica soc.-ped. individualne pomoci za podrocje socialnega ucenja. 
Prejela je vet pohval in priznanj, med drugimi tudi priznanje na mednarodnem nivoju (priznanje za 
uvajanje dozivljajske pedagogike v slovenskem prostoru) in priznanje solske inspekclje Ministrstva za 
soistvo In sport za kvalitetno opravljanje dela svetovalne sluzbe. Mednarodni projekt, katerega 
koordinatorka je, je bil ocenjen kot drugi najboljsi projekt v drzavi. Trenutno zakljutuje magistrsko 
nalogo na temo prikrilih oblik agresivnega vedenja pri utencih. Vsa leta svoje pedaqoske prakse se je 
dodatno strokovno usposabljala v daljsih oblikah izobrazevanja (eno do petletnih programih). Aktivno 
Je sodelovala na stirlh republiskih In enem mednarodnem kongresu in enem republiskem aktivu 
svetovalnih delavk, pripravila in Izvedla je dva sernlnarja za razlicne uporabnike ter vee delavruc za 
starse. Strokovne tlanke objavlja v strokovnih pedaqoskih revijah. Je evalvator mednarodnih 
projektov za Comenius, moderatorka in strokovna sodelavka Med.over.net (Osnovnosolci in tezave), 
opravlja pa tudi 4 letni studij iz Gestalt druzinske integrativne terapije. Stiri leta Je vodila sekcijo 
socialnih pedagogov za predsclsko podrocjs, eno leto pa je vodila akliv svetovalnih delavcev. 

Natasa ERJAVEC, magistrica znanosli na podrocju razvojne psiholoqije-sportne psihologije, 
profesorica Iikovne pedagogike, zaposlena v dijaskern domu Beiigrad, je po nazivu svetovalka. 
Trenutno zakljucuje izobrazevanje za opravljanje ravnateljskega izpita. Ima 13 let pedaqoskih delovnih 
izkusen]. Udelezila se je vrste dopolnilnih izobrazevan] ter organizirala ali sodelovala pri mnogih 
aklivnostih kot so likovne kolonije in razstave, natecaji, domske prireditve in proslave. Sodelovala je v 
mnogih projektih. Zadnji dye leli predseduje Dru5tvu vzgojiteljev dijaskih domov Siovenije. Bila je 

1 



aktivna udslezenka II. Mednarodnega kongresa dfjaskih domov. Sooblikovala je standarde in 
normative za dija~ke domove in bila povabljena k sodelovanju v projektih, ki jih organizira lavod RS 
za solstvo Bila je aktivna in uspesna sportnica (suvanje krogle in metanje diska). V casu sportneqa 
udejstvovanja je osvojila vrsto odli~ij, naslovov in dosegla veliko driavnih rekordov in visokih uvrstitev 
na driavnih in mednarodnih tekmovanjih. Od leta 1990 do 1996 je imela mednarodni razred ter 
zaposlitev na MSS kot vrhunska sportnica. Se vedno se ukvarja s svetovanjem vrhunskim sportnikorn 
pri psiho-fizi~nih pripravah. 

Stanko POVH, diplomirani sociolog, z dvaindvajsetimi leti pedaqoske prakse, svetovalec po nazivu, je 
od leta 2000 ravnatelj Dija~kega doma Bezigrad. Prva redna zaposlitev je bila na Sekretariatu za 
kadrovska vorasaoja v lzvrsnem svetu SRS, kjer je opravil strokovni izpit s podrocja splosnih upravnih 
zadev, organizacije uprave in delovnih razmerij. Kasneje se je zaposlil v Prehodnem mladinskem 
domu v Ljubljanl ter v Vzgojnem lavodu Janeza Levca. Tako je spoznal delo z mladimi z vedenjsko 
problematiko, kakor tudl delo z mladimi s posebnimi potrebami. Ravnateljski izpit je opravil leta 2002. 
Udelezil se je vrste dodatnih izobrazevanj, aktivno pa je sodeloval pri projektih Ministrstva za solstvo in 
sport, bil pobudnik in sodelavec v procesu zaqotavqanja rnoznosti izobrazevanja v triletnih programih 
za ucence s posebnimi potrebami, pobudnik ustanovitve skupine ucencev s posebnimi potrebami v 
Dijaskern domu Beiigrad, sodeloval v projektu stipendlrarua dijakov s posebnimi potrebami, vodil 
strokovne skupine za poklicno usposabljanje, predaval, izvajal mentorstva, sodeloval na kongresih in 
strokovnih posvetih, na katerih je vodil okrogle mize in sodeloval pri pripravi referatov. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno rnnenje h kandidaturi Natase 
Erjavec in Stanku Povhu. 

Stevilka: 014-60109-3 
V Ljubljani, dne 20. aprila 2009 

ZUPAN 
Mestne obcine Ljubljana .\ 

'I . ,I 

/
,1 

,
..-"'"-

Vro~iti: 

Svet Dija~kega coma Beziqrad. Kardeljeva pl 28, Ljubljana 

V vednost: 
DlrektcrMU MOL 
Oddelekza predsolsko vzgojo in izobrazevanje 
Sluiba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 
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MESTNA OBCJNA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

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, st. 66/07 - uradno preci5ceno besedilo) je Mestni svet Mestne oocine Ljubljana na 
27. seji dne 20. aprila 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Mladi rod 

Renati RUS se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Mladi rod. 

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

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in finaneiranju vzgoje in izobrazevania (Uradni list RS, 51. 16107
UPB5 in 36/08) mora svet zavooa pred odlocitvj]o 0 izblri ravnalelja oziroma ravnaleljiee 0 vseh kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na oornocju katere ima zavoc svoj sedei. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljieo Vrtea Mladi Rod, ki je bil objavljen v Solskih razgledih dne 6. 
3. 2009 sta se prijavili dye kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno meslno ravnatella/lce 
vrtca. 

Marijana BAJS je zakljucila studij na Fakulteti za javno upravo v Ljubljani in si pridobila strokovni naslov 
diplomirana upravna organizalorka. Imenovana, rojena 25.4.1970 v Ljubljani, ima 181etne delovne izku5nje. 10 let 
na delovnem mestu vzgojneljice v Vrteu Jarse, od lela 2001 pa je zaposlena v domacem podjetju. kjer se ukvarja 
z vodenjem podjetja, posredovanjem v prornetu z neprernicnlnarnl in raziskovanjem trga. Strok ovni izpit je 
opravila leta 1993.lmenovana v programu vodenja zavoda poudarja stedece kljutne tocke: v sodelovanju s 
svetom vrtca priprava letnega delovnega nacrta, sodeiovanje v svetu vrtea, strokovno vodenje, sodelovanje s 
starsi, sodelovanje z ustanoviteljem, sodelovanje s ~irsjm akoljem. 

Renata RUS je leta 1998 zakliucila studi) na Pedagoski fakulte!i v Ljubljani in si pridobila strokovni naslov 
profesorica defektologije za osebe z motnjam; v dusevnem razvoju in osebe z motnjami v telesnem in gibalnem 
razvoju. Strokovni lzpit je opravila leta 1980 in ravnateijski izpit leta 2004. Imenovana, rojena 14.5.1957 na 
Golniku, se je leta 1979 zaposliia v os Helene Puhar v Kranju. Od leta 1981 do ieta 1984 je bila zaposiena kot 
vzgojiteljica v Zavodu za invaiidno mladino v Kamniku. ad leta 1984 je zaceta pridobivati izkusnje z mlajsimi 
otrok!. Od leta 2004 je irnenovana na delovnem mestu ravnateJjice Vrtca Mladi rod. lmenovana dolgorocne 
globalne cilje v programu vodenja vrtca postavlja na naslednja podrocja: dele z Ijudmi in kadrovanje, kakovostne 
resitve v izvedbenem kurikulu, sodelovanje s starsl, kat pomembni udeleienci pri vzgoji otrok. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevan.e dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Renate Rus. 

Stevilka: 014-63/09-1 
V Ljubljani, dne 20 aprila 2009 

na 

! 
! 

Vroettl: 
Svet Vrtca Mladl rod, Crtomrova 14. A§ker6eva 1, Ljubljana" 

Vvednoet: 
Dnester MU MOL
 
Oddelek za predsolsko vzqoio in uocrezeverue
 
SJuiba za organJzlranje deja MS
 
arhiv, tu
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MESTNA OBCINA UUBlJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, lit. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne oocine Ljubljana (Uradni 
list RS, st 66/07 - uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcme Ljubljana na 27. 
seji dne 20. aprita 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Milana ~ustarSica 

Ireni KODRIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Milana 
Sustarsica. 

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, 
sl. 16/07 - UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odlocitvijo 0 izbiri ravnatelja ozlrorna ravnateljice 0 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne Skupnosti, na obrnocju katere ima 
zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja ozirorna ravnateijico Osnovne sole Milana Sustarsica, ki je bil objavlJen v 
casopisu Delo dne 21. 1. 2009, so se prijavlli trije kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 

Primoz GARAFOl, diplomirani inzerur lesarstva, mentor po nazivu, je po zakljuceni Srednji soii za 
gostinstvo in turizern vpisal visokosolski Sludij lesarstva na Blotehnicni Iakulteti, kjer je leta 1996 
dlplomira!. Po diploml se je zaposlil na Sredn]i lesarski soli v Skofji Loki, kjer ze dvanajst let poucuje 
strokovno teoreticne predmete. UdeleZuje se programov stalnega strokovnega izpopoinjevanja. 
Koncal je dopolnilno izobrazevanje iz racunalntstva in informatlke na Fakulteti za matematiko in fiziko. 
Sodeluje pri izobraievanju odraslih, izdefavi urnika, oblikovanju solskeqa casopisa, organizaciji 
maturantskega plesa, zasnoval je predstavitev sole na Ljubljanskem pohistvenern sejmu, ~vaja 

racunatnisko usposabljanje za uCitelje svoje sale ter opravlja delo tajnika izpitnega odbora za zak'jucni 
izpit. 

Borut TRCEK, profesor razrednega pouka in socialnl delavec z osemnajstletnimi pedaqoskirm 
izkusnjami, z nazivom svetovalec in z opravljenim ravnateljskim izpitom, na OS Oskarja Kovacica 
opravlja naloge ucitejja razrednega pouka. Poleg neposrednega vzgojno izobrazevalnega dela je 
vkljucen tudi v pripravo in vodenje kulturno urnetniskih in interesnih dejavnostl, kot socialni delavec pa 
se se zlasti posveca socialnemu in posvetovalnem delu z druzino ter vodenjem delavnic z nenasilnimi 
vsebinami in preventive proti nasiiju. Udelezil se je vrste konferenc, posvetov In seminarjev. 

Irena KODRIC, profesorica pedagogike in sociologije irna 24 let pedagosko andraqoskih delovnih 
izkuseni, ad teh v osnovnem sotstvu 20. Po nazivu je svetovalka In ima opravljen ravnateljski izpit. 
Osem let je bila pornocnica ravnateljice, sedaj je ze deveto leta ravnateljica OS Milana SustarSica. V 
svoji pedagoski praksi je opravljala tudl dele solskega pedagoga in vodila studijsko skupina 
svetovalnih delavcev. Bila je v programskem svetu za strokovno izpopolnjevanje za spodbujanje 
osebnostne in poklicne integracije v razvoju strokovnih delavcev. Ucenci OS Milana Sustarsica 
dosegajo na drtavnem nivoju dobre rezultate na podroeju znanja, spretnosli in umetnosti, sodelujejo 
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pa ludi v vrsli mednarodnih projeklov. Imenovana ze lrelje leto vodi akliv bezigrajskih ravnaleljev 
osnovnih sot, kar prlca 0 zaupanju in ugledu, ki ga uziva ludi zunaj svoje sole. 

2upan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajela pozltivno mnenje h kandidaluri Irene 
Kodrit. 

::;levilka: 014-50109-3 
V Ljubljani, dne 20. aprila 2009 

ZUPAN 
. ~, Mestne obclne Ljubljana
, 1 

:J 
. /r 

Vrotiti: 
Svet os Milana Su~tarsica, Stembalova ut 2/a Ljubljana 

v vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolskc ...zgojoin izohrazevanle 
Sluiba za organJziranje dela MS 
arhiv, tu 

2 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Meslni Irg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orgamzaciji in financiranju vzgoje in izobrazevania 
(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 obtine Ljubljana na 
27. seji dne 20. aprila 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Zadobrova 

Vladimirju ZNOJU se da pozitivno mnenje h kandidaluri za ravnatelja Osnovne sole Zadobrova. 

o bra z I 0 Z i I e v: 

V skladu s 53. a clenom Zakona 0 organizaciji in finaneiranju vzgoje in izobraievanja(Uradni list RS, ill. 16/07 
UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odloCitvijo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljiee 0 vseh kandidatih, ki 
izpolnjujejo pogoje, pridobltl ludi mnenje lokalne skupnosn, na obmocju katere ima zavod svoj sedei. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljieo Osnovne sole Zadobrova, ki je bil objavljen v Uradnem lislu RS dne 
13. 3. 2009, sta se prijavila dva kandidata, ki izpolnjujeta formalne pogoje razpisa. 

Barbara REBOLJ, magistra znanosti in univerzitetna diplomirana profesorica slovenscine s knjiievnostJo ter univ. 
dip/omirana bibliotekarka ima 15 let pedagoskih delovnih izkusenj. 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 podrocjern retorike in debate. Bila je koordinatoriea 
in organizatorica debatne dejavnosti, tekmovanj, seminarjev in delavnic za atrake in odrasle. Sodelovala je s 
Pedaqoskim institutom pri zasnovi ucnega nacrta retorike kot izbirnega predmeta za osnovne sole ter pomagala 
pri konceptu in izvedbi seminarjev za retorika v osnovi soli. Bila je mentorica gledaliske skupine in koordinatorica 
za SILO. Je mentorica studentom Filozolske fakultete ter koordinatoriea projekta Partnerstvo lakultel in sol. Na 
gimnaziji je bila nekaj casa tudi pornocnica ravnatelja. 

Vladimir ZNOJ, profesor telesne vzgoje, svetovalee po nazivu ima 27 let pedaqoske prakse. Na oS Zadobrova 
je ravnatelj od leta 2003. Islega leta je opravil ravnateljski izpil. V letu 2008 se je udeleiil tecaja za vodilne 
presojevalee sistema vodenja kakovosli. V casu njegovega ravnateljevanja je so/a pridobila na ugledu. Povecalo 
se je stevito mladih raziskovaleev. Uvedel je sportne oddelke, sola ima naziv zdrava in EKO sola. Sola je 
obnovljena, okolica sale urejena. Pridobili so trim steza, ucitnico za najrnlajse in nova igrala. Racunalniska 
oprema je posodobljena in uvedena v vse ucilnice, ratunalniski programi in internetne strani sole in oddelkov so 
pribliiane vsem uciteljem, starsern in ucencern. Ravnatelj pridobiva del sredslev tudi z donaeijami. Sola je aktivna 
tudi pri izmenjavi izkusen] in dobre prakse z nekaterimi solarni na Hrvaskern, v Srbiji in drugod. Okrepil se je 
obcutek pripadnosti kolektivu, ucenci pa dosegajo zavidljive rezuttate na razlicnlh lekmovanjih 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobraievanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Vladimirju Znoju. 

Stevilka: 014-56/09-4 
'.'~ .V Ljubijani, dne 20. aprila 2009 

-« 

;., .. 
'. ZUPAN 

~ t : ·r,Hestne obcine Ljubljana 
~ if ........---.....
 

/ Zor, 
"Vro~iti: 

svet O~ Zadobrova, Zadobrovska c. 35, Ljubljana 

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



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, 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 obeine Ljubljana na 
27. seji dne 20. aprila 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Kolezija 

Lidiji ZIGON se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Kolezija 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu 5 53. a tJenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja(Uradni list RS,
 
sl. 16/07 - UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odlocitvho 0 izblrl ravnatelja oziroma ravnateljice 0
 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosn, na obrnocju katere ima
 
zavod svoj sedez.
 

Na razpis za ravnatejja oziroma ravnateljco Osnovne sole Kolezija, ki je bil objavljen v Uradnem IIstu
 
RS. st. 16 dne 27. 2. 2009, se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje formalne pogoje razpisa.
 

Lidija liGON, profesorica pedagogike in socioloque, ima 23 let pedagoskih delovnih iZkusenj. Po
 
nazivu je svetovalka (od leta 2000), leta 2002 pa je opravila tudi ravnateljski izpit. Vzgojiteljica po
 
prvotni izobrazbi, je bila najprej zaposlena v oddelkih podaljsaneqa bivanja, po diplomi na Filozofski
 
fakulteti (1990) je zasedla delovno mesto svetovalne delavke, leta 2004 pa je postala ravnateljica 0$
 
Kolezija. Kot je sama zapisala v svoji prosnji, je prevzela urejeno, kvalltetno solo, ki je znana po svoji
 
strokovnosti in dobri kllmi. Pripomniti veija, da je dobra klima te sole tako med zaposlenimi kot tudi
 
med ucenci in ucilelji. V casu prvega mandata Lidije ~igon je sola ohranila in nadgradila vse navedene
 
kvalitete. Kandidatko odlikuje prava mera kriticnosti, odlocnosti, zaupanja vase in v sodelavke in
 
sodeiavce ter volja in veselje do dela, ki ga opravlja.
 

~upan in Oddelek za predsolsko vzgOjo in izobraievanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Lidije
 
~igon.
 

$tevllka: 014-58/09-3
 
V Ljubljani, dne 20. aprila 2009 ,
:.,~ 

. \\ 
., 'i 
'Ii ZUPAN 
iMestne obetne Ljubljana

'j -
ZorAn JANKOVJC: 

'..-" 

Vroflti: 
Svet os Kolezija, C, v mestni log46, Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za preosotsko vzgojo in izobrazevarre 
Sluzba aa organiziranje dela MS 
arhiv, tu 
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MESTNA OBCINA LJUBWANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orqaruzac] in financiranju vzgoje in izobrazevania 
(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) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na 
27. seji dne 20. aprila 2009 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Vii: 

Ani VEHAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Vic. 

o bra z I 0 zit e v: 

V sktadu s 53. a clenorn Zakona 0 orpanizacjji in financiranju vzgoje in izobrazevanja(Uradni list RS, 
51. 16/07 - UPB5 in 36/06) 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 Vic, ki je bil objavljen v casoplsu DeJo dne 
5 1. 2009, so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 

Pavlina OSLAK, univerzilelna diplomirana profesonca razrednega pouka in predmetna utileljica 
glasbene vzgoje in zborovodstva, svetovalka po nazivu, z enaindvajsetimi leti delovnih izkusen] in 
vrsto dodatno pridobljenih specialno pedagoskih in drugih strokovnih znanj, je trenutno studentka 
drugega letnika podiplomskega studija socialne pedagogike. Zelo aktivna je tudi na podroeju 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 srecanjth otroskih in mladinskih pevskih zborov v letih 2002, 2003 in 2004 
Udelezuje se domacih in mednarodnih konferenc 5 pedaqosko tematiko, objavlja strokovne clanke, 
teoreticne razprave in raziskovalne naloge, predava, pripravija in vodi kulturne prireditve in aktivno, 
sodeluje z Zavodom republike Slovenjje za solstvo kot multiplikatorka za akcijsko raziskovanje v okvlru 
inovacijskih projektov. I 

Boza KASTELIC MALNAR, profesorica glasbe, svetovalka po nazivu ima 16 let pedaqoskih deiovnih 
izkusen]. Ravnateljski izpit je opravila leta 2007. Zaposlena je kot predmetna uciteljica glasbe na 0$' 
Prezihoveqa Voranca. Sodelovala je v glasbenih projektih Ministrstva za solstvo in sport (na drzavnemi 
nivoju): bila je koordinatorica in aktivna clanica ter vodja resorske ekipe in koordinatorica - vodja trehl 
Prezihovih sol. Vodi dva solska pevska zbora, ki uspesno nastopata na pomembnih priredilvah Pet 
let je bila clanica solskeqa sklada, trenutno pa je predsednica in tajnica odbora za status ucencev. I 

Ana VEHAR, ucite'jica razrednega pouka 5 koncanirn utileljiStem, ima 37 let deJovne dobe, z izjemo 
nekaj mesecev, vso na 0$ Vic, na kateri je postala pornocnlca ravnatelja z ucno obveznostjo let~ 
1977. Ravnateljica sole je od leta 1995. Ravnateljski izpit Je opravila leta 1996. Aktivno sodeluje prJI 
delu ravnateljev osnovnih sol Vic ter v ustanovah na mestni in drtavni ravni, ki so povezane s solo 
Osnovna sola Vic ima ze tradicionalno zelo dobro sodelovanje s cetrtnlma skupnostma Vic in Roznik 
UdeJeziia se je nekaterih oblik strokovnega izpopolnjevanja v organizaciji Sole za ravnatelje i~ 
Ministrstva za solstvo in sport. Sodelovala je z Zavodom RS za solstvo pri preverjanju osnutki 
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programskih smernic za svetovalno delo. Sola se tudi po njeni zaslugi odlikuje z vrsto projektov, prav 
golovo pa je najodrnevnejsi Vi~ki likovni salon, kjer ze 24. leta razslavljajo priznani slovenski umelniki. 
Trinajsto leto pa je sestavni del lega salona ludi mednarodni Otroskl likovni saloncek, ki predstavlja 
izbrana likovna dela utencev osnovnih ~ol iz goslujotih drzav, Ravnaleljica je pobudnica vrsle 
kullurnih in izobrazevalnih aktivnosti, kalerih naloge s svojimi sodelavkami in sodelavci prevzema in 
odgovorno izpelje. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in lzobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Ane 
Vehar. 

Stevilka: 014-52/09-3
 
V Ljubljani, dne 20 aprila 2009
 

ZUPAN 
. ',;... Mestne obcine Ljubljana 
", c\
",

~ 

;/
.q 

vroeltl:
 
Svet os ve, Abramova 26, Ljubljana
 

V vednost:
 
Direktor MU MOL
 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobraievanje
 
Sluiba za organiziranje dela MS
 
arhiv, tu
 


