
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 22. elena Sklepa 0 ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni 
center (Uradni list RS, st. 87/04 in 98/08) ter 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
12. izredni seji dne 17. novembra 2008 sprejel 

SKLEP 

o predlogu za imenovanje predstavnika Mestne obcine Ljubljana v 
Svet javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni center 

Mestna obcina Ljubljana pre d I a 9 a, da se v Svet javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in 
kongresni center i men u j e : 

Ales CERIN. 

Obrazlozitev: 

V skladu z 22. clenorn Sklepa 0 ustanovitvi javnega zavoda Cankarjev dom, kulturni in kongresni 
center (Uradni list RS, st. 87/04 in 98/08) svet tega zavoda sestavlja devet clanov, od katerih sest 
clanov imenuje Vlada Republike Siovenije izmed strokovnjakov s podrocja dela zavoda , financ in 
pravnih zadev in sicer dva na predlog Ministrstva za kulturo, preostale clane - vsak po enega - pa 
predlagajo Mestna obcina Ljubljana, Radiotelevizija Siovenija, Iskra, d.d. in Gospodarska zbornica 
Siovenije. Mandat clanov traja pet let. Na podlagi poziva Ministrstva za kulturo za posredovanje 
predloga je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja . 
Evidentira sta bila dva predloga. Ciani komisije so soglasno podprli Alesa Cerina. 

Ales Cerin, roj. 1949, je po izobrazbi univ. dipl. pravnik . Imenovani je diplomiral na Pravni fakulteti 
Univerze v Ljubljani. Njegovo poznavanje jayne uprave sega od najnizjeqa nivoja , ko je bil v 80. letih 
predsednik lzvrsneqa sveta Skupscine obcine Beziqrad , do najvisjeqa , ko je bil generalni sekretar 
najprej lzvrsneqa sveta RS in potem v prvi vladi po dernokraticnih volitvah . Od leta 1992 do konca leta 
2005 je sluzboval v Mercatorju, od tega osem let in pol, od 1997, kot clan uprave . Napisal je knjigi Vsi 
moji predsedniki (1999) in Najboljse rnostvo (2006). Zupan Zoran Jankovic ga je , kot podzupana, 
pooblastil za podrocje razmerja do drzave, za urejanje odnosov v mestnem svetu, kadrovsko in pravno 
podrocje. V zadnjem mandatnem obdobju sveta Cankarjevega doma, od leta 2005, je bil imenovani 
predsednik sveta Cankarjevega doma. 

Stevilka: 014-155/2008-1 
V Ljubljani, dne 17. novembra 2008 

Vrociti: 
Ales Cerin, Mestni trg 1, , Ljubljana 
Ministrstvo za kulturo , Maistrova ul. 10, Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za kulturo 
Sluzba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 

ZUPAN 
estne obcine LjubJjana 

j 
VC 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) in 7. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Kinodvor (Uradni list RS, 
st. 57/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 12. izredni seji dne 17. novembra 2008 
sprejel 

SKLEP 
o imenovanju treh clanov Mestne obclne Ljubljana 

v Svet javnega zavoda Kinodvor 

I. 

V Svet javnega zavoda Kinodvor 5 e i men u j e j 0 : 

Jerneja BATIC
 
Valentin Zdravko DUSA
 
Dr. Stojan PELKO
 

II. 

Mandat imenovanih traja pet let. 

Stevilka: 014-165/2008-2 
V Ljubljani, dne 17. novembra 2008 

ZUPAN 
Mestne bclne Ljubljana 

Vrociti : 
Jerneja BATie, lzanska 44e , Ljubljana 
Valentin Zdravko DUSA, Riharjeva 40, Ljubljana 
dr. Stojan PELKO , Gestr inova 5, Ljubljana 
Svet zavoda KINODVOR , Kolodvorska ulica 13,Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za kulturo 
Sluzba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 46. elena Zakona a 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 preclsceno besedilo) ter 8. in 9. elena Odloka a ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega 
zavada Osnovne sale Vodmat (Uradni list RS, st. 38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
12. izredni seji dne 17. novembra 2008 sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Vodmat 

I. 

Jakobu BENJAMINU preneha mandat clana Sveta Osnovne sale Vodmat. 

II. 

V Svet Osnovne sale Vodmat se za predstavnico Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Vida CVELBAR. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta sale . 

Stevilka: 014-124/2008-4 
V Ljubljani, dne 17. novembra 2008 

ZUPAN 

Vrocitl: 

Mestne obclne Ljubrana 

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



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 46. elena Zakona a 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 obcine Ljubljana na 12. izredni seji dne 17. 
novembra 2008 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Srednje medijske in qraflcne sole
 

I. 

V Svet Srednje medijske in grafiene sale 5 e i men u j e : 

Rok KLEINDIENST. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka: 014-163/2008-2 
V Ljubljani , dne 17. novembra 2008 

ZUPAN 
Mestne obcine Ljubljana 

Vroelti : 
Rok KLEINDIENST, Cankarjeva 4, Ljubljana 
Svet Dijaskeqa doma Poljane , Potocn ikova 3,Ljubljana 

V vednost: 
Direktor 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 46. 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 obcine Ljubljana na 12. izredni seji dne 17. 
novembra 2008 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Solskega centra Ljubljana
 

I. 

V Svet Solskega centra Ljubljana se i men u j e : 

prof. dr. Janez TUSEK. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka: 014-163/2008-2 
V Ljubljani, dne 17. novembra 2008 

Vrociti: 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

prof. dr. Janez TUSEK, Trnovska 8, Ljubljana 
Svet Solskega cent ra Ljubljana , Aske rceva 1,Ljubljana 

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



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 46 elena Zakona a orqanizaciji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27 . elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
12. izredni seji dne 17. novembra 2008 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju predstavnika
 

Mestne obclne Ljubljana v Svet Dijaskega doma Poljane
 

I. 

V Svet Dijaskega doma Poljane s e i men u j e : 

Niko GRACAN. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka: 014-161/2008-2 
V Ljubljani, dne 17. novembra 2008 

ZUPAN 
Mestne obcine Ljubljana 

Vrocltl: 
Niko GRACAN , Hudovernikova 11, Ljubljana 
Svet Srednje medijske in graficne sole , Pokopaliska 33, Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje 
Sluzba za organiziran je dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacfji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo in 36/08) in 27. elena Statuta 
Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na 12. izredni seji dne 17. novembra 2008 sprejel 

SKLEP 
o imenovanju predstavnice Mestne obcine ljubljana
 

v Svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana
 

I. 

V Svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana s e i men u j e : 

izr. prof. dr. Darja KOSAl GRUM. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka: 014-160/2008-·~
 
V Ljubljani, dne 17. novembra 2008
 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Zor 

Vrociti: 
izr. prof. dr. Darja KOSAl GRUM, Pregljeva 71, Ljubljana 
Svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino, langusova ul. a,ljubljana 

V vednost: 
Direktor 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 38/08) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 
66/01 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 12. izredni seji 
dne 17. novembra 2008 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Sentvid 

Jaki ERKERJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Gimnazije Sentvid. 

o bra z I 0 i i t e v: 

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

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

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Gimnazije Sentvid, ki je bil objavljen v casopisu dele 
dne 26. 8. 2008, se je prijavil en kandidat, ki izpolnjuje formalne pogoje za razpisano delovno 
mestno ravnatelja omenjenega zavoda. 

Jaka ERKER, profesor matematike in magister za podrocje izobrazevan] , je v pedaqoskern 
poklicu ves cs svoje poklicne kariere in ves cas prav na Gimnaziji Sentvid . Na fakulteti za 
naravoslovje in tehnologijo je diplomiral leta 1987, leta 1996 pa je magistriral. Leta 1991 je postal 
pomocnik ravnatelja , leta 2003 pa ravnatelj gimnazije Sentvid. Kljub ravnateljevanju ves cas tudi 
poucuie matematiko. Ravnateljski izpit je opravilleta 1999, istega leta je pridobil naziv svetovalec . 
Leta 2001 so ga imenovali v republisko predmetno komisijo za matematiko, danes je drzavna 
predmetna komisija za matematiko in splosno maturo, kjer je imenovani se vedno njen clan in 
tajnik. Imenovani uziva med starsi in dijaki gimnazije veliki ugled. 

Zupan in pristojni Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h 
kandidaturi imenovanega. 

Stevilka: 014-156/2008-3 
V Ljubljan i, dne 17. novembra 2008 

Vroclti : 
Svet Gimnazije Sentv id, Prusnikova 98, Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje 
Sluzba za organiz iranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orqanizacili In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08) in 27. elena Stat uta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, 51. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
12. izredni seji dne 17. novembra 2008 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Ketteja in Murna 

Jozlcl FRIGELJ in Pavlini OSLAK se da negativno 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, st. 16/07 - UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odlocitvi]o 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 Ketteja in Murna, ki je bil objavljen v 
Solskih razgledih dne 3. 9. 2008, sta se prijavili dye kandidatki , ki izpolnjujeta formalne pogoje za 
razpisano delovno mestno ravnatelja/ice osnovne sole . 

Pavlina OSLAK, univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka in predmetna uclteljica 
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 studfja socialne pedagogike. Zelo 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 clanks, teoreticne razprave in raziskovalne naloge, predava, 
pripravlja in vodi kulturne prireditve in aktivno sodeluje z Zavodom republike Siovenije za solstvo 
kot multiplikatorka za akcijsko raziskovanje v okviru inovacijskih projektov. 

.Jozlca FRIGELJ, profesorica razrednega pouka in magistrica znanosti s podrocja poucevanja na 
razredni stopnji je po nazivu svetnica , ima 26 let delovnih izkusen] v pedaqoskern poklicu . 
Koncala je tudi program za izpopolnjevanje uciteljic razrednega pouka za poucevanje anqlescine 
v drugem obdobju osnovne sole (2002) in je tudi multiplikatorka za podrocje »Ocenjujem, kar 
poucuiern« od junija 2005. Vodila je strokovne aktive uciteljic razrednega pouka , tabore in sole v 
naravi ter bila mentorica uciteljern pripravnikom. Sodelovala je tudi pri mednarodnih projektih . Je 
soavtorica berila za 4. razred Svet iz besed 4 ter ucbenika, delovnega zvezka in prirocnika za 
matematiko za 4. razred Igra stevit in oblik, ki je na mednarodnem knjiznern sejmu v Frankfurtu 
leta 2006 prejel srebrno nagrado Zdruzenja solskih zaloznikov EEPG v kategoriji nizjih razredov 
osnovne sole. Pray tako je soavtorica ucbenika, delovnega zvezka in prirocnika za matematiko 



..
 

: .
 
za 5. razred osnovne sole. Objavila je stevilne strokovne clanke v pedaqosklh revijah in zbornikih
 
na drzavni in mednarodni ravni.
 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje ne dajeta pozitivnega mnenje
 
h kandidaturi obeh kandidatk.
 

Stevilka: 014-157/2008-: ~
 
V Ljubljani , dne 17. novembra 2008
 

Vrociti: 
Svet asKetteja in Murna , Kosirjeva ul. 2, Ljubljana 

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

2 


