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PREDLOG 
18. 6. 2008 in 

19.6.2008 

Na padlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 
12. elena Odlaka a ustanavitvi javnega zavada Mestna knjiznlca Ljubljana (Uradni list RS, st. 
30/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel 

SKLEP 
o imenovanju petih ctanov
 

v Svet javnega zavoda Mestna knjiznlca Ljubljana
 

I.
 

V Svet javnega zavada Mestna knjiznlca Ljubljana 5 e i men u j e j 0 : 

doc. dr. Milena Mileva BLAZIC
 
dr. Uros GRILC
 
mag. Marjetica MAHNE
 
mag. Lenart SETINC
 
dr. Maja ZUMER
 

II. 

Mandat imenavanih traja stiri leta.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

o b r e z t o z t t e v : 

Odlok 0 ustanovitvi javnega zavoda Mestna knjiznica Ljubljana (Uradni list RS, st. 30/08 ; v nadaljevanju : 
odlok) v 12. clenu med drugim doloca, da ima svet zavoda pet clanov , ki jih izmed strokovnjakov s podrocja 
dela zavoda , financ in pravnih zadev imenuje ustanovitelj. Navedeni clen doloca tudi, da so clani sveta 
imenovani za stiri leta in mandat clanov sveta zavoda zacne teci z dnem konstituiranja sveta . 

Na podlagi 40. elena odloka 0 ustanovitvi) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela 
s postopkom evidentiranja. Izmed devetih predlogov je komis ija na 23. seji dne 18. 6. 2008 in na 22. 
korespondencni seji dne 19. 6. 2008 sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet javnega zavoda 
Mestna knilznica Ljubljana imenujejo: 

doc. dr. Milena Mileva BLAZIC, mestna svetnica , roj. 1956, dr. znanosti s podrocja literarnih ved 
Imenovana , ze skoraj dvajset let sodeluje s stevilnirni dosedanjimi Ijubljanskimi knjiznicarni, zlasti 
pa s knjiznico Otona Zupancica , Pionirsko knjznico in Centrom za mladinsko knjizevnost in 
knjiznicarstvo. Sodelovanje na: 1) znanstvenem podroc]u , kjer redno sodeluje na znanstven ih 
sestankih (izobrazevan]e, posveti, simpoziji ipd.); 2) strokovnem podroc]u , s pisanjem clankov , 
spremnih besed, svetovanjem) in 3) pedaqoskern podrocju , z rednimi obiski knjiznice s student i 
Pedaqoske fakultete Univerze v Ljubljani , kjer je zaposlena. Pri tem si prizadeva tudi za 
mednarodni ugled in priznanje visoke strokovne kakovosti Mestne kniiznice , Knjiznice Otona 
Zupancica, Pionirske knjiznice , kjer je tudi seoez slovenske sekcije IBBY, kjer dejavno sodeluje . 

dr. Uros GRILC, roj. 1968, doktor filozofije , nacelnik Oddelka za kulturo v MU MOL 
Imenovani je bil zaposlen na Institutum Studiorum Humanitatis-Fakulteti za podiplomski 
hurnanisticni studl] kot vodja izdajanja publikacij ter na Ministrstvu za kulturo RS, najprej v Sektorju 



za kulturno politiko in sistem, kjer so bile njegovo primarno delovno podrocje raziskave s podrocja 
kulturne politike, kar mu ornoqoca vpogled v sistemski ustroj slovenske kulture in v njene 
posamezne problemske sklope, nato pa je bil na ministrstvu zadolzen za podroc]e zaloznistva. 
Poleg tega je sodeloval pri oblikovanju zakonodaje in pripravi kulturnopoliticnih strateskih aktov. 
Imenovani je bil vodja in koordinator priprave besedila Nacionalnega programa za kulturo 2004
2007 ter vodja delovne skupine za pripravo Pravilnika 0 izvajanju knjiznienega nadomestila, s 
sprejetjem katerega je S/ovenija aprila 2004 uredila pravico do javnega posojanja in se uskladila z 
evropsko direktivo. Nadalje je bil zaposlen kot vodja .Sektorja za knjigo in knjiznicarstvo", kjer je 
pridobil je tudi nekatera druga znanja (rnenedzeriranje kadrovskih virov, lzobrazevanje na podrocju 
racunalniskih programov, timsko dele ipd.), bil pa je tudi vodja skupine, ki je pripravila Zakon 0 javni 
agenciji za knjigo RS. 

mag. Marjetica MAHNE, roj. 1952, magistra socialne politike 
Imenovana je diplomirana sociologinja, z oprav/jenim magisterijem iz socialne politike, poklicno pa 
se ukvarja z javnimi financam i. Pretezni del svojih delovnih izkusenj je pridobila v javnem sektorju, 
na podrocju javnih financ in ekonomike druzbenih dejavnosti in je, med drugim, izprasevalka za 
podrocje javnih financ v komisijah za drZavne izpite iz javne uprave. V okviru svojega sluzbovanja 
na razlicnih podrocjh je pridobila stevilne izkusn]e iz javnih financ in regulacije javnih sluzb, pa tudi 
kadrovskih analiz. Sluzbovala je tako v lokalni samoupravi, kakor tudi na nacionalni, vladni ravni in 
na tak nacin dobro pozna javno upravo. Kot predstavnica vlade sodeluje tudi v organih upravljanja 
javnih skladov in javnih zavodov ter ima tako bogate izkusnje z upravljanjem javnih institucij in je 
med drugim tudi clanica gradbenega odbora za izgradnjo NUK2. Sodeluje v vee medresorskih 
delovnih skupinah in vodi delovno skupino za urejanje sistema financiranja nevladnega sektorja pri 
MJU. 

mag. Lenart SETINC, roj. 1948, mag. komunikologije , direktor Narodne univerzitetne knjznice 
Imenovani je diplomiral na Pravni fakulteti ter magistriral leta 1978 na Fakulteti za druzbene vede, 
Univerza v Ljubljani. Od 1980 do 1986 je bil direktor in glavni urednik slovenskega radia, nato je 
vodil druzbo Alpress d.o.o., od 1994 je ravnatelj oziroma v.d. ravnatelja Narodne in univerzitetne 
knjiznice (NUK), ki je danes sodobna in uspesna nacionalna knjiznica, primerljiva z najbolj razvitimi 
v Evropi. Je clan: CENL (konference direktorjev evropskih nacionalnih knjiznic), Sveta tnstituta 
Mediaplan, Sarajevo, Gradbenega odbora pri Vladi RS za gradnjo NUK2, Sveta Osrednje knjiznice 
Celje, clan Komisije za obelezitev 500-letnice rojstva Prirnoza Trubarja pri MOL... Leta 2006 je 
pridobil potrdilo 0 usposobljenosti za clana nadzornih svetov in upravnih odborov kot predstavnika 
drZave. Publicisticno se ukvarja s strokovnimi vprasanji medijskega in avtorskega prava ter 
knjizniearstva in je predavatelj visje sole za predmet Zakonodaja s podrocja multimedijev. 

dr. Maja ZUMER , roj. 1953, doktorica informacijskih znanosti, zaposlena na Filozofski fakulteti, v 
Oddeleku za bibliotekarstvo , informacijsko znanost in knjiigarstvo 
Imenovana je diplomirala na Fakulteti za naravoslovje in tehnologijo na Oddelku za matematiko ter 
doktorirala iz informacijske znanosti leta 1999 na Univerzi v Zagrebu. Od leta 2006 je predstojnica 
Oddelka za bibliotekarstvo , informacijsko znanost in knjiigarstvo na Filozofski fakuleti. Imenovana 
je prejela nagrade: leta 2005 - Kalanov skald, leta 2004 - Alumnus of the Year (Kent State 
University), leta 2001 - Copovo priznanje, leta 1993 - Jessie Shera Memorial Award (Kent State 
University). Imenovana je avtorica stevilnih znanstvenih clankov, sestavkov in raziskovalnih porocil 
tako doma, kot v tujini. Sodeluje v mednarodnih projektih in mednarodnih delovnih telesih. Od leta 
2004-2008 je bila predsednica Nacionalnega sveta za knjiznicno dejavnost , od leta 2008 pa je 
njegova clanica. Od leta 2007 je clanica Znanstvenega sveta za druzboslovje ARRS. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 23. seji dne 18. 6. 2008 in na 22. 
korespondencni seji dne 19. 6. 2008 oblikovala predlog skiepa 0 imenovanju petih clanov Mestne obcine 
Ljubljana v Svet javnega zavoda Mestna knjiznica Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
18.6.2008 

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 ..... seji dne ... . sprejel 

5 K L E P 

o imenovanju predstavnika Mestne obclne Ljubljana 
v Svet Srednje glasbene in baletne sole Ljubljana 

I. 

V Svet Srednje glasbene in baletne sale Ljubljana 5 e i men u j e : 

Dr. .Jozef KUNIC. 

II. 

Mandat clana sveta traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da ce je ustanovitelj sale drzava, je v svetu eden izmed 
clanov predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne skupnosti , na obrnoc]u katere ima sola 
sedez. Navedeni clen doloca tudi , da so clani imenovani za mandatno obdobje stlrlh let. 

Na podlagi paziva Srednje glasbene in baletne sale Ljubljana za imenovanje predstavnika 
Mestne obcine Ljubljana v svet tega zavada je Komisija za mandatna vprasaja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Prispela sta dva predloga . Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati mestnega svetnika 
dr. Jozefa KUNICA. Imenovani se je radii leta 1946. Po izobrazbi je doktor informacijsko 
upravljavskih znanost in je upokojen . 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 23. seji 18. 6. 2008 oblikovala 
predlog sklepa a imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Srednje glasbene in 
baletne sale Ljubljana in ga taka oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanlzaciji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08), 11. elena Sklepa 0 ustanovitvi javnega vzgojno
lzobrazevalneqa zavoda »Biotehniski lzobrazevalni center Ljubljana« stevilka 01403-38/05-4 z 
dne 30. 8. 2005 in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. . seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Biotehnlskeqa izobrazevalnega centra Ljubljana
 

I. 

V Svet Biotehnlskeqa izobrazevalnega centra Ljubljana 5 e i men u j e : 

Roman KOLAR. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Sklep 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda »Biotehniski izobrazevalni center 
Ljubljana« (v nadaljevanju : sklep) stevilka 01403-38/05-4 z dne 30. 8. 2005 v 11. clenu med 
drugim doloca, da ima svet zavoda 17 clanov in sicer imenuje enega predstavnika Mestna obcina 
Ljubljana. 

Na podlagi poziva direktorja Biotehniskeqa izobrazevalneqa centra Ljubljana za imenovanje 
predstavnika Mestne obcine Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasa]a, 
volitve in imenovanja pricela 5 postopkom evidentiranja . 

Izmed teh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet Biotehniskeqa 
izobrazevalnega centra Ljubljana, kot predstavnik Mestne obcine Ljubljana imenuje Roman Kolar, 
raj. 1961, univ. dipl. obramboslovec, mestni svetnik, iz Ljubljane. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Biotehniskeqa izobrazevalneqa 
centra Ljubljana in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.6.2008 

Na podlagi46. elena Zakona 0 orqanizaciji 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 ..... 
se] dne ... .. sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnice
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Gimnazije Moste
 

I. 

V Svet Gimnazije Moste 5 e i men u j e : 

Jozefa CELESTINA. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organ izaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 66/07 - UPB5) v 
46. clenu med drugim dotoca, da je v svetu sole eden izmed predstavnikov ustanovitelja tudi 
predstavnik lokalne skupnosti, na obmocju katere ima zavod sedez, kolikor je ustanovitelj drZava. 
Navedeni clen doloca tudi, da so clani imenovani za mandatno obdobje stirih let. 

Na podlagi poziva ravnateljice Gimnazije Moste za imenovanje predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasa]a , volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja. 

Prispela sta dva predloga. Komisija je mestnemu svetu sklen ila predlagati Jozefo Celestina. 
Imenovana se je rodialleta 1949. Po izobrazbi je univ. dip!. prof. soc. pedagogike in je upokojena. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 23. seji 18. 6. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Gimnazije Moste in ga 
tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.6.2008 

Na podlagi 53 . a elena Zakona 0 orqanizaciji 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 .. . seji 
dne .. . sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Crnuce 

Jasni SKARIC se da poz itivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Crnuce . 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v:
 
V skladu s 53. a clenom Zakona 0 organizacij i in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS ,
 
st. 16/07 - UPB5 in 36/08) mora svet zavoda pred odloc itvi]o 0 izbiri ravnate lja oziroma ravnateljice
 
o vseh kandidat ih, ki izpolnjujejo pogoje , pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere
 
ima zavod svoj sedez .
 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Crnuce , ki je bil objavljen v Delu dne 14. 5. 2008 se 
je prijavilo sedem kandidati,ki izpolnjujejo formalne pogoje za razpisano delovno mestno ravnatelja/ice 
vrtca. 

Andreja KLOPCIC je zakljucila podiplomski studij na Fakulteti za management v Kopru, smer 
Management v izobrazevanju in si pridob ila naslov specialistka managementa v izobrazevanju. 
Predhodno je diplomirala na Pedaqoski fakulteti v Ljubljan i, dosegla visoko strokovno izobrazbo in si 
pridobila naslov diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok. Opravila je solo za ravnatelje in ravnateljsk i 
izpit ter strokovni izpit za vzgojiteljico predsolskih otrok . Imenovana je v Vrtcu Jarse zaposlena od leta 
1984 kot vzgojitelj ica predsolskih otrok ; vee let je vodja enote vrtca , nadornesca ravnateljico in 
pornocnico ravnateljice v casu njune odsotnosti. Njen program vodenja vrtca zajema glavne tocke: 
priprava letnega delovnega nacrta , sodelovanje v svetu vrtca in strokovno vodenje vrtca, sodelovanju 
s starsi in z ustanov iteljem , poslovno in strokovno sodelovanje z okoljem in institucijam i. Pri vodenju 
vrtca ne zeli uvajati nenadnih sprememb, ternvec graditi na dosedanjem dobrem in dobro postopoma 
dograjevati. Poudarek je na strokovnem in profesionalnem izvajanju programa, za dobro pocutje otrok, 
starsev in zaposlenih v vrtcu ter dobro sodelovanje z ustanoviteljem. 

Marjanca VERGILAS je zakljucila visokosolski studij na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si je pridobila 
strokovni naslov diplomirana vzgoj iteljica predsolskih otrok. Oprav ila je solo za ravnatelje, ravnateljsk i 
in strokovn i izpit. Imenovana dela kot vzgojitel jica predsolskih otrok od leta 1978. V svojem programu 
vodenja zavoda poudarja , da je vloga ravnatelja v vrtcu zelo pomembna in odgovorna, saj vrtec izvaja 
vzgojno-izobrazevalni proces za najbolj obcutljivo populacijo v druzb i. Cilje in vizijo Vrtca Crnuce 
pozna in na teh temeljih bi gradila svoj program tudi naprej. Pri deleg iranju nalog bo kot ravnateljica 
upostevala osebnostne lastnosti , sposobnosti posameznikov in nacelo postopnosti dajanja nalog. 
Poskusala bo vplivati na pozit ivno klimo vrtca, avtonomijo strokovnih delavcev, preprecevala 
tekmovalnost in spodbujala medsebojno sodelovanje in timsko delo. Velik pomen pri oblikovanju visje 
kakovost i v vrtcu ima po njenem mnenju tudi kvalitetno strokovno izobrazevanje in redna evalvac ija 
dela. Odprta bo za komun ikacijo s starsi, ki sodelujejo pri organizacij i zivljenja in dela v vrtcu. 
8trokovne delavke pa bo spodbujala k iskanju novih, druqacnih oblik sodelovanja, ki bode ustvarjali 
odnos zaupanja. Pri svojem delu bo sodelovala z zunanjimi sodelavci - lokalno skupnostjo in 
spodbujala zaposlene, da se predstavijo na razlicne nacine sirsi javnosti (sejm i, casopis i, mednarodni 



projekti, eke-sola, internetna stran, ... Zavzemala se bo za boljse materialne pogoje dela, za katere bo 
poskusala pridobiti vee financnih sredstev pridobljenih tudi z donatorstvom. 

Marija THEUERSCHUH je zakliucila visokosolski studij na Pedaqoski fakulteti Koper in si pridobila 
strokovni naslov diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok. Strokovni izpit je opravila leta 1984. Junija 
2008 bo zakljucila izobrazevanje na Soli za ravnatelje. Imenovana je od leta 1981 v rednem delovnem 
razmerju v Vrtcu Vodmat na delovnem mestu vzgojiteljice predsolskih otrok. Po osemnajstih letih dela 
v oddelku je sprejela delovno mesto vzgojiteljice na Infekcijski kliniki v Ljubljani. Njena vizija vodenja in 
organizacije vzgojno varstvenega zavoda je iskati nove moznosti za izbcljsanje kvalitete bivanja otrok 
v casu, ko so vkljuceni v vzgojno - varstveni zavod, kjer bode otroci svobodno razvijali svoje 
potenciale in se dobro pocutili . Poslovni nacrt podpira zamisli celotnega poslovanja, tako se v celovit 
sistem obvladovanja kakovosti ne vkljucujejo samo posamezni segmenti, ampak posel v celoti, 
vkliucno z vsemi aktivnostmi zaposlenih. Velik poudarek namenja oblikovanju in usposabljanju 
kolektiva. 

Ksenija HORVAT je zakfjucila visokosolsk i stud] na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si je pridobila 
strokovni naslov diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok. Ima opravljen ravnateljski in strokovni izpit 
za vzgojitelja predsolskih otrok. Imenovana je na delovnem mestu vzgojiteljice zaposlena triindvajseto 
leto.Delo z otroki, izobrazevanje in aktivno sodelovanje v kolektivu, ter spoznavanje druzbenih 
zrnoznosti, jo stalno vzpodbuja k razmisljanju, kako izboljsati polozaj vzgojitelja in tudi moznosti za 
naraven razvoj otroka v vrtcu. Med delom je pridobila mnogo izkusenj 0 problematiki notranje 
organizacije, normativih v skupinah, 0 pomembnosti sodelovanja s starsi , pomembnosti povezave 
kolektiva v enotni viziji in komunikac iji med vodstvom in zaposlenimi, tezavah integracije otrok v 
skupine, timskem delu, problemat iki letovanj, izobrazevanja in podobno. 
Njeno dele in prednostna naloga na delovnem mestu ravnateljice bo predvsem za dobro vseh otok 
vkljucenih v Vrtec Crnuce , ob izvajanju kurikuluma na vseh podrocjih zivljenja in dela v vrtcu. Zeli si 
sodelovanja z obcino, v obliki skupnih prireditev in podobno. 

Andreja ZNIDAR je zakljucila visokosolski studfj na Pedaqoski fakulteti v Kopru in si pridobila 
strokovni naslov diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok. Strokovni izpit je opravila leta 1982, 
trenutno obiskuje Solo za ravnatelje. Imenovana je osemindvajset let zaposlena na delovnem mestu 
vzgojiteljice v Vrtcu Dr. France Preseren v Ljubljani. V vlogi ravnateljice se vidi kot managerka, ki 
transparentno vodi in predstavlja svojo ustanovo. Ustvariti zeli sodoben vrtec po meri otrok, grajen na 
pozitivnih izkusnjah njene prakse in sledenju novih spoznanj. Za uspesen otrokov razvoj in ucenje bo 
poskusala s sodelavci in ustanoviteljem zagotoviti ustrezne bivalne pogoje, primeren didakticni 
material, vzgojna sredstva ter zdravo prehrano. Spostova'a bo avtonomnost vzgojiteljev , ki izvajajo 
program po kurikulu ob vedenju, da se vse programske zahteve nanasajo na abstraktnega otroka, 
vzgojitelj pa je v stiku s konkretnim otrokom, ki je enkratna in neponovlj iva osebnost in ima konkretne 
pravice, zelje in sposobnosti. Temelj vzgojnega dela bo timska naravnanost strokovnih prizadevanj. 
Kakovost sodelovanja s starsi bo poglobila z njihovim aktivnim vkljucevanjem v zivljenje in delo vrtca. 
Skrbela bo za odprto, prijazno in profesionalno komunikacijo s strasi. 

Renata HIMELRAJH je zakljucila univerzitetni studij na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila 
strokovni naslov univerzitetna diplomirana socialna pedagoginja. Ima opravljen izpit za ravnatelja. 
Imenovana ima 25 letne delovne izkusnje v pedaqoskern poklicu. Kot ravnateljica Vrtca Crnuce sledila 
smernicam razvoja vrtca v smislu doseganja odlicnosti v vseh porah delovanja vrtca. Osrednji steber 
vsakega odlicneqa vrtca je odlicen vzgojitelj . Zato bo njeno delo v veliki meri usmerjeno v ustvarjanje 
pogojev s katerimi bo ornoqoceno, vsem vzgojiteljem doseci nivo znanja in sposobnosti , ki jih zahteva 
sodoben vrtec in druzba. Drugi steber odlicneqa vrtca je sodobna organizacija , organizacijska kultura 
in klima. Naloga ravnatelja je, zagotoviti taksno organizacijsko strukturo, ki bo ornoqocala elm lazjo 
povezovanje vrtca z okoljem. Znotraj vrtca pa mora organizacija omoqocitl elm lazji pretok informacij in 
znanja med vsemi zaposlenimi in omoqociti uvajanje sodobnih metod pedaqoskeqa dela. Kot 
ravnateljica se bo trudila ceniti vse svoje sodelavce in spodbujati njihovo strokovno rast. 

Jasna SKARIC je zakljucila visokosolski studij na Filozofski fakulteti v Ljubljani in si je pridobila 
strokovni naslov profesor pedagogike in filozofije. Strokovni izpit je opravila leta 1991. Imenovana ima 
18 letne delovne izkusnje. Opravljala je vrsto razlicnlh del in nalog predvsem na podrocju vzgoje in 
izobrazevanja - na razllcnih delovnih mestih skozi celotno vzgojno- izobrazevalno vertikalo: od 
strokovne in svetovalne delavke v vrtcu, uciteliice podaljsaneqa bivanja, ucitel[ice v jutranjem varstvu 
in dodatne strokovne pornoci otroku s posebnimi potrebami v osnovni soli, asistentke za pedaqosko 



metodologijo in informatiko na pedaqoski fakulteti, svetovalke za podrocje predsolske vzgoje in 
svetovalke za podrocje svetovalnega dela v vrtcih in osnovnih selah na Zavodu RS za solstvo , do 
strokovne sodelavke za izobrazevanje odraslih v zasebnem podjetju ter asistentke na Pedaqoskem 
institutu v Razvojno-raziskovalnem centru pedaqoskih iniciativ Korak za korakom . Program vodenja 
zavoda temelji na pristojnostih ravnatelja za pedaqosko vodenje in poslovodenje. Kot vodja vrtca si bo 
prizadevala za kakovostno predsolsko vzgojo , ki temelji na spostovanju in uresnicevanju pravic, 
enakih rnoznosti ter dobrobiti otrok in zaposlenih . Meni, da je za to potreben kulturen strokovni dialog z 
zaposlenimi, starsi , zunanjimi strokovnimi institucijami in lokalno skupnostjo, v katero je vrtec vpet tako 
s svojo namembnostjo kot s svojim delovanjem , poslovanje v realnih financnih okvirih ter korekten 
odnos z obcino kot ustanoviteljem in financerjem . Enako pomembni sta tudi javnost in transparentnost 
delovanja. Kot vodja se vidi zavezano k pravicnemu in zakonsko podprtemu razporejanju presezkov 
med prihodki in odhodki na nacin , ki ornoqoca tako investicijsko vzdrzevanje vrtca, kot tudi vlaganje v 
posodobitve in lzboljsave. Enako pomembno ocenjuje tudi spostovanje zakon itost i, kar zadeva 
normative in kadrovske pogoje. Blizu ji je demokraticn i stil vodenja , ki ima jasno zacrtano generalno 
smer ter soglasje sodelavcev glede vizije , zelenih ciljev in poti, kako jih doseci . 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo , izobrazevanje in sport dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Jasni Skaric . 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatih za 
ravnatelja/ico Vrtca Crnuce na 23. seji dne 18. 6. 2008 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Jasni Skar ic in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.6.2008 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orqanizaci] 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 ... seji 
dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Franc Rozman Stane 

Bozu STARESINICU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Franc 
Rozman Stane . 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit 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) mora svet zavoda pred odlocitviio 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 Osnovne Franc Rozman Stane , ki je bil objavljen v 
Solskih razgledih dne 22. 3. 2008 , sta se prijavila dva kandidata, ki izpolnjujeta formalne pogoje 
za razpisano delovno mestno ravnatelja/ice osnovne sole . 

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. 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 srecanjlh otroskih in mladinskih pevskih 
zborov v letih 2002 , 2003 in 2004 . Udelezuje se domacih in mednarodnih konferenc 5 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. 

Bozo STARASINIC je leta 1982 diplomiral na Visoki soli za telesno kulturo, leta 1992 pa ob delu 
se na univerzitetnem programu sportne vzgoje na Fakulteti za sport . Po nazivu je svetovalec in 
ima opravljen ravnateljski izpit. Ima 25 let pedaqoskih delovnih izkusen]. De/al je kot ucitefj 
sportne vzgoje in kot ucitel] v podaljsanern bivanju, vodil je interesne dejavnosti in zelo uspesno 
pripravljal ucence za atletska sportna tekmovanja. Ucenci so pod njegovim vodstvom stirikrat 
dosegli naslove drzavnih prvakov in vrsto drugih odlicnih rezultatov. V casu svoje pedaqoske 
prakse je bil tudi vodja studijske skupine ucitellev podaljsaneqa bivanja , skrbnik ucbeniskeqa 
sklada, na srecanju ravnateljev je vodil delavnico, v Soli za ravnatelje je bil clan in vodja projektne 
skupine. Na osnovni soli Franc Rozman Stane je od leta 1993 opravljal dela pomocnika 
ravnatelja, v obdobju enega leta (v solske letu 2000/2001) je nadornescal obolelega ravnatelja , 
dvakrat pa je bil imenovan za vrsilca dolznosti ravnatelja, funkcijo , ki jo opravlja tudi sedaj . 



Zupan in Oddelek za predsolsko vzqojo , izobrazevan]e in sport dajeta pozitivno mnenje 
h kandidaturi Boza Staresinica. 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatih za ravnatelja/ico Osnovne sole Franc Rozman Stane na 23. seji dne 18. 6. 2008 ter 
oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Boza Staresinica in ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.6.2008 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orqanizaciji 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 .. . seji 
dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja/ico Srednje vzgojiteljske sole in gimnazije Ljubljana 

Branki Gabreniji MOLLER, Mojci HAFNER in Mateju PETREVCICU se da negativno mnenje h 
kandidaturi za ravnatelja/ico Srednje vzgojiteljske sole in gimnazije Ljubljana . 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 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 Srednje vzgojiteljske sole in gimnazije Ljubljana, ki je 
bil objavljen v casopisu Dnevnik dne 5. 5. 2008, so se prijavili trije kandidati. 

Branka Gabrenja MOLLER, profesorica geografije in sociologije , ima 28 let delovnih izkusenj in 
naziv svetnica. Poucevala je razlicne predmete na dveh poklicnih in strokovnih selah, zdaj 
poucu]e geografijo , druzbeno ureditev , poslovni bonton, psihologijo prodaje in prakticni pouk na 
Srednji trgovski soli Ljubljana. Ima vodstvene izkusnje, saj je bila tri leta ravnateljica Srednje 
trgovske sole Ljubljana. Z razlicnimi ustanovami - Zavodom RS za solstvo, Ministrstvom za 
solstvo in sport, Solo za ravnatelje, Mestnim muzejem, Pedaqoskim institutorn, Filozofsko 
fakulteto - je sodelovala kot izvajalka seminarjev, delavnic in hospitacij . Pripravila je recenzijo 
dveh ucbenikov in enega delovnega zvezka ter z Ljubljanskim geografskim drustvorn tri zbirke 
diapozitivov. Osem let sodeluje z Drzavnirn izpitnim centrom kot zunanja ocenjevalka za 
geografijo, z Uradom RS za solstvo je sodelovala v predmetni kurikularni komisiji za geografijo in 
bila soavtorica pri oblikovanju osnutkov predlogov katalogov za geografijo in druzboslov]e. Z 
Ministrstvom za okolje in prostor je sodelovala pri mednarodnih projektih. Za prizadevno delo pri 
prenovi in uveljavitvi geografije v strokovnih selah ji je Zveza geografskih drustev Siovenije 
podelila priznanje, priznanje za najuspesnejse mentorsko dele pa je dobila od lnstituta za 
inovativnost in tehnologijo ter Pospesevalnega centra za malo gospodarstvo. 



Mojca HAFNER, profesorica slovenskega jezika s knjizevnosfjo in primerjalne knjizevnosti z 
literarno teorijo, po nazivu svetovalka, ima 28 let delovnih izkusenj in opravljen ravnateljski izpit. 
Poucevala je na Elektro soli, Srednji elektrotehnlcnl soli in Gimnaziji Moste in Srednji ekonomski 
soli po skrajsanern, triletnem , stirlletnern in gimnazijskem programu. Sodelovala je v razvojnem 
timu Mreze sol na pcdrocju dela s prizadevnimi dijaki ter pri strategiji za preprecevanje nasilja. 
Poleg poucevanja je za dijake organizirala tudi informativne in kulturne dneve ter ekskurzije. Kot 
vodja programskega uciteljskeqa zbora za prenovljeni program ekonomski tehnik izvaja tudi 
lzobrazevan]e strokovnih delavcev. 

Matej PETREVCIC, profesor geografije in zgodovine , svetovalec, ima 16 let delovnih izkusenj in 
opravljen ravnateljski izpit. Pouceval je na Srednji vzgojiteljski soli in gimnaziji Ljubljana, Srednji 
kmetijski soli v Kranju in na Skofijski klaslcni gimnaziji v Ljubljani ter kot vzgojitelj delal v 
Prehodnem mladinskem domu v Ljubljani. 

Zupan in pristojni Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport nobenemu od 
kandidatov ne dajeta pozitivnega mnenja. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatih za ravnatelja/ice Srednje vzgojiteljske sole in gimnazije Ljubljana, na 23. seji dne 
18. 6. 2008 ter oblikovala predlog negativnega mnenja h kandidatur i vsem kandidatom in ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
18.6.2008 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07 - UPS in 36/08) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 
66/07 - UPS) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Srednje medijske in graficne sole v Ljubljani 

Ani STERBENC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje medijske in 
qraficne sole v Ljubljani. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevan]a (Uradni list 
RS, st. 16/07- UPS) mora svet zavoda pred odlocitvljo 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 Srednje medijske in qraficne sole v Ljubljani, ki je bil 
objavljen v casopisu Delo dne 19. 4. 2008, so se prijavili trije kandidati , ki izpolnjujejo formalne 
pogoje za razpisano delovno mestno ravnatelja/ravnateljice omenjenega zavoda ter en kandidat, 
ki pogoje ne izpolnjuje. 

Ana STERBENC, profesorica slovenscine in srbohrvascine , svetovalka po nazivu, je na Srednji 
medijski in grafieni soli zaposlena ze petnajst let. Poleg poucevanja je bila tudi vodja slavisticneqa 
aktiva, sodelovala je pri pripravi raznih solskih publikacij in pripravljala kulturne dneve. Ze sest let 
vodi interesne dejavnosti , bila je tudi clanica sveta sole, pri Drzavnern izpitnem centru pa je 
zunanja ocenjevalka na maturi. Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobrazevan]e ji je 
podelil naziv predavateljice vis]e sole v programu poslovni sekretar. 

Jasna FAJFAR, profesorica matematike , po nazivu svetovalka , je poucevala matematiko na as 
Prezihoveqa Voranca , nadaljevala dele na Srednji trgovski soli v Ljubljani , na Gimnaziji Sentvid, 
Gimnaziji Ljubljana in Gimnaziji Jozeta Plecnika, kjer je prav tako poucevala matematiko , 
sodelovala pri rnatematicnih tekmovanjih, pri solskem casopisu, bila clanica komisije za popravne 
izpite in komisije za zakljucne izpite, organizirala maturantske plese, bila mentorica diiaske 
skupnosti, vodila predavanja v oddelkih za odrasle, izvajala dodatno strokovno pornoc dijakom z 
odlocbarni 0 usmeritvi. Eno leto je sodelovala v oz]i skupini za pripravo preizkusov znanja za 
zakljucni izpit iz matematike za srednje strokovne sole in je zunanja ocenjevalka maturitetnega 
predmeta matematika. Sodelovala je pri organizaciji 47. Mednarodne rnaternaticne olimpijade 
2006, ki so se je udelezili predstavniki 90 drzav. 



Branka Gabrenja MOLLER, profesorica geografije in sociologije , ima 28 let delovnih izkusenj in 
naziv svetnica. Poucevala je razlicne predmete na dveh poklicnih in strokovnih selah, zdaj 
poucuje geografijo , druzbeno ureditev, poslovni banton, psihologijo prodaje in prakticni pouk na 
Srednji trgovski soli Ljubljana . Ima vodstvene izkusnje, saj je bila tri leta ravnateljica Srednje 
trgovske sale Ljubljana. Z razficnirni ustanovami - Zavodom RS za solstvo, Ministrstvom za 
solstvo in sport, Solo za ravnatelje, Mestnim muzejem, Pedaqoskirn institutorn, Filozofsko 
fakulteto - je sodelovala kat izvajalka seminarjev , delavnic in hospitacij . Pripravila je recenzijo 
dveh ucbenikov in enega delovnega zvezka ter z Ljubljanskim geografskim drustvorn tri zbirke 
diapozitivov. Osem let sodeluje z Drzavnim izpitnim centrom kat zunanja ocenjevalka za 
geografijo, z Uradom RS za solstvo je sodelovala v predmetni kurikularni komisiji za geografijo in 
bila soavtorica pri oblikovanju osnutkov predlogov katalogov za geografijo in druzboslov]e. Z 
Ministrstvom za okolje in prostor je sodelovala pri mednarodnih projektih. Za prizadevno delo pri 
prenovi in uveljavitvi geografije v strokovnih selah ji je Zveza geografskih drustev Siovenije 
podelila priznanje, priznanje za najuspesnejse mentorsko delo pa je dobila ad lnstituta za 
inovativnost in tehnologijo ter Pospesevalnega centra za malo gospodarstvo. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevan]e in sport podpirata kandidaturo Ane 
Sterbenc. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja a 
kandidatih za ravnatelja/iico Srednje medijske in qraficne sale v Ljubljani na 23. seji dne 
18. 6. 2008 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Ane Sterbenc in ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
18.6.2008 

Na podlagi 16. elena Zakona a izobrazevanju odraslih (Uradni list RS, st. 110106) , 53.a elena 
Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) ter 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na .. oo seji dne .. .. .sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za direktorja Izobrazevalnega sredlsca Miklosic Ljubljana 

Mihi VERBCU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Izobrazevalnega sredisca 
Miklosie Ljubljana. 

Stevilka : 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenorn Zakona a orqan izacl] In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08) si mora svet jayne sale pred imenovanjem ravnatelja , 
ki je pedaqoski vodja in pos/ovodni organ , pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti , na obmocju 
katere ima zavod svoj sedez. Zakon a izobrazevanju odraslih (Uradni list RS, st. 110106) v 16. 
clenu doloca , da je poslovodni organ in andraqoski vodja organizacije za izobrazevan]e odraslih 
direktor. Svet Izobrazevalnega sredisca Miklosic Ljubljana je na Mestno obcino Ljubljana 
naslovilo zaprosilo za mnenje a kandidatu za direktorja tega zavada. 

Na razpis za direktorja Izobrazevalnega sredisca Miklosic Ljubljana , ki je bil objavljen v casopisu 
Delo dne 19. 3. 2008, so se prijavili stirje kandidati. 

Tone BEZGOVSEK, univerzitetni diplomirani organizator dela , ima 31 let delovnih izkusen], ad 
tega 12,5 let v vzgoji in izobrazevanju ter pridobljen naziv mentor. Je strokovni delavec v vzgoji in 
izobrazevanju odraslih , svetovalec za nacionalne poklicne kvalifikacije ter strokovni delavec za 
varnost in zdravje pri delu. Delal je predvsem na podrocju razvoja kadrov, sistemizaciji delovnih 
mest , pri nacrtovanju in izvajanju usposabljanja zaposlenih ter v projektnih skupinah za pripravo 
programov za razpise. Na podroc]u vzgoje in izobrazevanja je v Izobrazevalnem srediscu 
Miklosic Ljubljana sodeloval pri organizaciji in izvedbi srednjesolskih programov za odrasle, v 
srednjesolski izpitni komisiji ter v komisijah za preverjanje usposobljenosti, vodil seminarje, 
delavnice in tecaje. 

Sonja KRIZAJ ZUHAIR, diplomirana ekonomistka, ima 16 in pollet delovnih izkusenj, ad tega 11 
let in pol na podrocju vzgoje in izobrazevanja. Pridobila je naziv mentor. Izven vzgoje in 
izobrazevanja je opravljala racunovodska dela . Sluzbovala je na Srednji gradbeni in ekonomski 
soli, trenutno poucuje strokovne predmete, matematiko in poslovno-flnancno matematiko na 
Srednji trgovski soli v Ljubljani. Bila je vodja strokovnega aktiva za poslovno matematiko , mentor 
dijakom na tekmovanjih ter studentorn na pedaqoski praksi. Sodelovala je v solskem projektu 
priprave strategije za preprecevan]e nasilja ter pri projektu pornoci dijakom s posebnimi 
potrebami. 

Jana MLACNIK, diplomirana andragoginja, ima 9 let delovnih izkusenj ter naziv mentor. V IS 
Miklosic je kat vodja jezikovnega podroe]a zaposlena 3 leta, od 1. 2. 2008 opravlja naloge vrsilke 
dolznosti direktorja zavada . Poleg vodenja javnega zavada, uvaja nove izobrazevalne programe, 
organizira in izvaja seminarje, tecaje , srednjesolske programe in jezikovne sale . 



Miha VERBEC , diplomirani inzenir fizike ima 25 let delovnih izkusenj , naziv svetnik in opravljen 
ravnateljski izpit. Na as Vic je pouceval fiziko in matematiko, nato na Gimnaziji Beziqrad 
matematiko in fizikalna merjenja ter bil 5 let pornocnik ravnatelja . ad 1991 bil ravnatelj ene izmed 
Ijubljanskih poklicnih sol in kasneje direktor javnega zavoda, ki je vkljuceval poklicno solo, 
gimnazijo in dijaski dom. Po koncu cetrtega mandata je zacel delati kot samostojni podjetnik. 
Nudil je ucno pornoc iz fizike in deloma matematike ucencern osnovnih, dijakom srednjih sol in 
studentorn univerz. Pri poucevanju in vodenju zavoda je sodeloval v vecjih ali rnanjsih strokovnih 
timih. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo , izobrazevanje in sport dajeta pozitivno mnenje 
h kandidaturi Mihe Verbca . 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatih za direktorja Izobrazevalnega sredisca Miklosic Ljubljana na 23. seji dne 18. 6. 2008 
ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Mihe Verbca in ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 18. in 19. elena Zakona 0 medijih (Uradni list RS, st. 110/06 - UPB1), 27. elena 
Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07- uradno precisceno besedilo) ter 11. 
elena Odloka 0 ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/95 in 
10/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... .. seji dne ... .. sprejel 

SKLEP 
o imenovanju odgovorne urednice javnega glasila Ljubljana 

I. 

Za odgovorno urednico javnega glasila Ljubljana 5 e i men u j e : 

Nada SUMI. 

II. 

Mandat odgovorne urednice traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazloiitev: 

Na podlagi 18. elena Zakona 0 medijih (Uradni list RS, st. 110/06 - UPB1) imenuje odgovornega 
urednika medija v skladu stem zakonom in svojim temeljnim pravnim aktom izdajatelj . Odlok 0 

ustanovitvi in izdajanju javnega glasila Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/95 in 10/01) v 11. clenu 
doloca, da odgovornega urednika imenuje in razresuje mestni svet na predlog Komisije za 
mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja, ter da mandat odgovornega urednika glasila 
Ljubljana traja stiri leta. Odgovorni urednik mora izpolnjevati pogoje iz 19. elena zakona in 11. 
elena odloka. 

Odgovorna urednica Nada Sumi je Komisijo za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja (v 
nadaljevanju: komisija) obvestila, da ji 28. 6. 2008 potece stiriletni mandat. Komisija je pricela s 
postopkom za imenovanje novega odgovornega urednika/odgovorno urednico . Javni poziv je bil 
objavljen na spletnih straneh Mestne obcine Ljubljana dne 23. 5. 2008, obvestilo 0 objavi javnega 
poziva pa v casopisu Dnevnik istega dne. Na javni poziv je prispela ena vloga, ki je bila 
pravocasna in popolna. 

Nada SUMI, rojena leta 1947, je po izobrazbi profesorica slovenscine in primerjalne knjzevnosti. 
Zaposlena je bila kot foneticarka na Radiu Siovenija, lektorica v Drami SNG Maribor, Drami SNG 
Ljubljana, zaloznica v statusu svobodne umetnice ter svetovalka v svetovalnici za zivljenje Ziva. 
Honorarno je sodelovala na televiziji, pri filmu, v gledaliseih, pri vrsti revij in posamicnih publikacij 
v vrsti slovenskih zalozb , na Znanstvenem institutu Filozofske fakultete in kot vodja lektorjev pri 
casniku Republika. Ima bogate izkusnje z uredniskim delom, saj je bila eno leto urednica 
Gledaliskeqa lista Drama SNG Ljubljana, GL SLG Celje, zbornika Jezik na odru, jezik v filmu, 
sourednica in avtorica monografije 0 Poloni Vetrih, dveh pesniskth zbirk v zalozbi Ziva, 
organizatorka veclh simpozijev 0 odrskem in filmskem jeziku in konservaciji gledalisea, vodja 
Sekcije umetnostnega jezika v akciji Slovenscina v javnosti ipd. Od leta 2000 opravljala naloge 
odgovorne urednice javnega glasila Ljubljana. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju odgovorne urednice javnega glasila Ljubljana, ki ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacjji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08) , 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Ciciban (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na .. . seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Ciciban
 

I. 

V Svet Vrtca Ciciban s e i men u j e j 0 : 

Dragoje BOJOVIC 
Natasa KUSAR 
Aleksandra ORAZEM 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanov itelja , 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca 
Ciciban (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja . 

Izmed sestih kandidatov je komis ija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet vrtca kot 
predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Dragoje Bojovic, raj. 1944, zaposlen v BD & G trade, d.o.o., iz Ljubljane,
 
Natasa Kusar , raj. 1970, ekonomistka, iz Ljubljane in
 
Aleksandra Orazern, raj. 1973 , vzgojiteljica predsolskih otrak , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Ciciban in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 

.~ 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46 . elena Zakona 0 orqanizacij In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08) , 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradn i list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Crnuce (Uradn i list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na .. . seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Crnuce
 

I. 

V Svet Vrtca Crnuce 5 e i men u j e j 0 : 

Tadej CMEREKAR 
mag. Irena DEMSAR 
Heidi HEINE 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta . 

Stevilka: 
Datum : 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja , 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stir i leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Crnuce 
(Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja . 

Izmed stirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet vrtca , kot 
predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Tadej Cmerekar, roj . 1985, srednja izobrazba, iz Ljubljane ,
 
mag. Irena Dernsar, roj. 1975, prof . razrednega pouka , magistra psihologije iz Ljubljane in
 
Heidi Heine, raj . 1977, univ . dipl . pravnica , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Crnuce in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca dr. France Preseren (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na .. . seji dne .. . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnic
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca dr. France Preseren
 

I. 

V Svet Vrtca dr. France Preseren 5 e i men u j e j 0 : 

Natasa CERNE
 
Janja POCKAR
 
Stasa STRNAD
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca dr. 
France Preseren (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed petih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet vrtca, kot 
predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Natasa Cerne , raj. 1971, ekonomski tehnik, iz Ljubljane,
 
Janja Pockar, raj. 1952 , vzgojiteljica predsolskih otrok , iz Ljubljane in
 
Stasa Strnad, roj. 1987 , studentka Pedaqoske fakultete , iz Ljubljane .
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnic Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca dr. France Preseren in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona a orqanizacij In financiranju vzgoje in izobrazevan]a 
(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) in 8. elena Odloka a ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavada Vrtca Galjevica (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

SKLEP 

o irnenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Galjevica
 

I. 

V Svet Vrtca Galjevica 5 e i rn e n u j e j 0 : 

Simon JURKOVIC 
Cilka KRECIC 
Tornai SKORJANC 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta . 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka a ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavada Vrtca 
Galjevica (Uradn i list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Prispeli so trije predlogi, zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca, 
kat predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Simon Jurkovic, raj. 1960, univ. dipl, pravnik , iz Ljubljane ,
 
Cilka Kreole, raj . 1957, dipl. biologinja, iz Ljubljane in
 
Tornaz Skorjanc, raj. 1972, trgovski poslovodja, iz Ljubljane .
 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep a imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Galjevica in ga taka 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Kornisija za rnandatna vprasan]a, 
volitve in irnenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana Andersena (Uradni list RS, st. 39/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnic
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Hansa Christiana Andersena
 

I. 

V Svet Vrtca Hansa Christiana Andersena s e i men u j e j 0 : 

Vesna KOS - BLEIWEIS 
Lily SCHWEIGER KOTAR 
Vesna Marija TOMC LAMUT 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja , 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Hansa 
Christiana Andersena (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja . 

Prispeli so trije predlogi, zato je komisija sklenila predlagat i mestnemu svetu , da se v svet vrtca, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Vesna KOS - BLEIWEIS, raj. 1944, univ. dipl, pravnica, iz Ljubljane, 
Lily SCHWEIGER KOTAR, roj. 1966, univ. dlpl. praf. francoskega in anqleskeqa jezika , iz 
Ljubljane in 
Vesna Marija TOMC LAMUT, raj. 1948, prof. slavistike in primerjalne knjizevnosti , iz 
Ljubljane. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnic Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Hansa Christiana 
Andersena in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaci] 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Jarse (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Jarse
 

I. 

V Svet Vrtca Jarse 5 e i men u j e j 0 : 

Jozefa CELESTINA 
Meri Marija KRAPENC 
Robert RICHTER 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta . 

Stevilka : 
Datum : 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organ izacij i in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavn iki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Jarse 
(Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja. 

Prispeli so trije predlogi, zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca , 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Jozefa Celestina, raj . 1949 , univ . dip!. praf. soc . pedagogike, iz Ljubljane,
 
Meri Marija Krapenc, raj. 1974, ekonomski tehnik, iz Ljubljane in
 
Robert Richter, raj . 1977 , ing. telekomunikacij , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Jarse in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaci] 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Jelka (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Jelka
 

I. 

V Svet Vrtca Jelka 5 e i men u j e j 0 : 

Lidija DROBNIC 
Luka JURKOVIC 
Avqustlna ZUPANCIC 

II. 

Mandat imenovanih traja stirl leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavnik i ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Jelka 
(Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evident iranja. 

Izmed stirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca, kot 
predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Lidija Drobnlc , raj. 1931, univ. dipI. pravnica, iz Ljubljane,
 
Luka Jurkovic , raj. 1976, ing. qradbenistva, iz Ljubljane in
 
Avqustina Zupancic, roj. 1950, socialna delavka, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Jelka in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaci] rn financiranju vzgoje in lzobrazevanja 
(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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Kolezija (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnic
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Kolezija
 

I. 

V Svet Vrtca Kolezija 5 e i men u j e j 0 : 

Katarina KAMBIC 
Masa KOCIPER 
Sonja Andreja SERSEN 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca 
Kolezija (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Prispeli so stir]e predlogi, zato je komisija sklen ila predlagati mestnemu svetu , da se v svet vrtca , 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Katarina Karnbic, raj. 1963 , dip!. geograf, anglist, iz Ljubljane,
 
Masa Kociper, raj. 1972, univ. dip!. pravnica, iz Ljubljane in
 
Sonja Andreja Sersen , roj. 1952 , financna referentka , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnic Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Kolezija in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46 . elena Zakona 0 orqanizacij In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/08) , 27 . elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, 51. 66/07 - uradno precisceno besedilo) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Ledina (Uradni list RS, 51. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnic
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Ledina
 

I. 

V Svet Vrtca Ledina 5 e i men u j e j 0 : 

Tamara HAINZ
 
Olga KAUCIC
 
Mirjam SPROHAR
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta . 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list RS , 51. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46 . clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stir i leta. 

Na podlagi 34 . elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Ledina 
(Uradni list RS, 51. 39/08) je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja. 

Prispeli so trije predlogi, zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca , 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Tamara Hainz, raj. 1977, univ. dipl, pravnica, iz Ljubljane , 
Olga Kaucic, roj. 1960 , trgovski poslovodja, iz Ljubljane in 
Mirjam Sprohar, raj. 1954, univ . dip!. prof, socialne pedagogike, iz Ljubljane. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 22. sej i dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnic Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Ledina in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Miskolln (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Miskolin
 

I. 

V Svet Vrtca Miskolin 5 e i men u j e j 0 : 

dr. Zvonimira GROSELJ 
Ida MEDVED 
Anton VATOVEC 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca 
Miskolin (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Prispeli so trije predlogi, zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

dr. Zvonimira Grosel], roj. 1943, univ. dipl. zdr. specialist pediater , iz Ljubljane,
 
Ida Medved, raj. 1955, visj sanitarni tehnik , iz Ljubljane in
 
Anton Vatovec, roj. 1950, komercialist, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Miskolin in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 

,to
 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46 . elena Zakona 0 orqanizacij 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Mladi rod (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Mladi rod
 

I. 

V Svet Vrtca Mladi rod s e i men u j e j 0 : 

Ciril BREGAR
 
Tjasa Barbara KUMP
 
Gregor ZUPANCIC
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum : 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS , st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46 . clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34 . elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Mladi 
rod (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja priceta s 
postopkom evidentiranja . 

Prispeli so trije predlogi , zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet vrtca , 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Ciril Bregar, raj . 1935, univ. dipl . ekonomist, iz Ljubljane,
 
Tjasa Barbara Kump, raj. 1972, dr. vet. med. , iz Ljubljane in
 
Gregor Zupancic, raj. 1978, gim. maturant, iz Ljubljane.
 

Komis ija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Mladi rod in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Mojca (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na .. . seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Mojca
 

I. 

V Svet Vrtca Mojca 5 e i men u j e j 0 : 

Irena HORVAT 
Marko LEMAIC 
Zeljka RADJEN 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Mojca 
(Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja . 

Izmed petih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca, kot 
predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Irena Horvat, roj. 1955, qraficarka , iz Ljubljane,
 
Marko l.ernaic, raj. 1979, univ. dipl. politolog, iz Ljubljane in
 
Zeljka Radjen, raj. 1971, v univ. dipl sociologinja, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Mojca in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaciji 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Najdihojca (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na .. . seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Najdihojca
 

I. 

V Svet Vrtca Najdihojca 5 e i men u j e j 0 : 

Dominik S. CERNJAK
 
Vanja MESERKO
 
Blai PANGOS
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavnik i starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno- izobrazevalnega zavoda Vrtca 
Najdihojca (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja . 

Prispeli so trije predlogi , zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Dominik S. Cernjak, roj. 1969, univ. dipl. pravnik, iz Ljubljane,
 
Vanja Meserko, raj. 1980, univ. dlpl. sociologinja , iz Ljubljane in
 
Blaz Pangos, raj. 1982, student, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Najdihojca in ga 
tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Otona Zupancica (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet 
Mestne obclne Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Otona Zupancica
 

I. 

V Svet Vrtca Otona Zupancica s e i men u j e j 0 : 

Petra DEZMAN 
Ernest MENCIGAR 
Mirjam SPROHAR 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta . 

Stevilka: 
Datum : 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46 . clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Otona 
Zupancica (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed petih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca , kot 
predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Petra Dezrnan , roj . 1981 , gimnazijska maturantka, iz Ljubljane,
 
Ernest Mencigar, roj . 1962 , strojnik , iz Ljubljane in
 
Mirjam Sprohar, roj. 1954, prof. socialne pedagogike, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 22 . seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Otona Zupancica in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Pedenjped (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet 
Mestne obclne Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnic
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Pedenjped
 

I. 

V Svet Vrtca Pedenjped 5 e i men u j e j 0 : 

Jelka JOVANOVIC 
Ksenja KRESNIK CONIC 
Rezka SKRLJ 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca 
Pedenjped (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
prieela s postopkom evidentiranja. 

Prispeli so trije predlogi , zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Jelka Jovanovic, raj. 1942, upokojenka, iz Ljubljane,
 
Ksenja Kresnik Conic, raj. 1963, ekonomistka , iz Ljubljane in
 
Rezka Skrlj, raj. 1945, upokojenka , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnic Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Pedenjped in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 crqanizacij In financiranju vzgoje in izobrazevan]a 
(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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Pod Gradom (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Pod Gradom
 

I. 

V Svet Vrtca Pod Gradom s e i men u j e j 0 : 

dr. Jana GOMISCEK
 
Marko KOPRIVC
 
Marjeta VERBIC
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Pod 
Gradom (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed treh predlogov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca, kot 
predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

dr. Jana Gomiscek, roj. 1963, dr. tehnicnih znanosti , iz Ljubljane,
 
Marko Koprivc, roj. 1978, univ. dip!. politolog, iz Ljubljane in
 
Marjeta Verble, raj. 1944, univ. dip!. pravnica , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Pod Gradom in ga 
tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Sentvid (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Sentvid
 

I. 

V Svet Vrtca Sentvid s e i men u j e j 0 : 

mag. Eta MIRNIK HITI
 
Ksenja SEVER
 
Igor POVSE
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca 
Sentvid (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja . 

Prispeli so trije predlogi , zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

mag. Eta Mirnik Hiti , raj. 1955, specialistka javne uprave, iz Ljubljane,
 
Ksenja Sever roj. 1947, samostojna podjetnica iz Ljubljane in
 
Igor Povse, raj. 1966, ekonomski tehnik , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Sentvid in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Trnovo (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Trnovo
 

I. 

V Svet Vrtca Trnovo s e i men u j e j 0 : 

Mirna GREGORIC 
Jasna KNAPIC UKMAR 
Aljosa PECAN GRUDEN 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet vrtca sestavljajo trije predstavn iki ustanovitelja , 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitv i javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Trnovo 
(Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja. 

Izmed sedmih kandidatov je komisija sklenila predlagat i mestnemu svetu , da se v svet vrtca, kot 
predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Mirna Greqoric , raj. 1965, univ. dlpl. ekonomistka, iz Ljubljane,
 
Jasna Knapic Ukmar, roj. 1972, ekonomska tehnica , iz Ljubljane in
 
Aljosa Pecan Gruden , raj. 1968, univ. dipl, pravnik , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Trnovoin ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanje, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Viski gaj (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Viski gaj
 

I. 

V Svet Vrtca Viski gaj s e i men u j e j 0 : 

Kristina ISKRA 
Zvijezdan MIKIC 
Martin TOMAN 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavnik i ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Viski 
gaj (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja . 

Prispeli so trije predlogi, zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Kristina Iskra, raj. 1936, upokojenka, iz Ljubljane,
 
Zvijezdan Mikie, roj. 1972, dipl. organizator manager, iz Ljubljane in
 
Martin Toman , raj. 1952, univ. dipl inz, geologije , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Viski gaj in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Viski vrtci (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Viski vrtci
 

I. 

V Svet Vrtca Viski vrtci 5 e i men u j e j 0 : 

Simona ROT AR
 
Danilo SARIC
 
Nina VELKAVRH
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Viski 
vrtci (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja . 

Prispeli so trije predlogi, zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Simona Rotar, roj. 1980, univ. dipl ekonomistka, iz Ljubljane,
 
Danilo Sari6, roj. 1962, zaposlen v Solar d.o.o., iz Ljubljane in
 
Nina Velkavrh , roj. 1974, univ. dip!. pravnica, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Viski vrtci in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Vodmat (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnic
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Vodmat
 

I. 

V Svet Vrtca Vodmat 5 e i men u j e j 0 : 

Mojca COLIC 
Cvetka DONOSA 
Ariana LORGER VILCNIK 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stlri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca 
Vodmat (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja . 

Prispeli so trije predlogi , zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Mojca Colic, raj. 1961, gimnazijska maturantka , iz Ljubljane,
 
Cvetka Donosa, raj. 1954, profesorica kemije, iz Ljubljane in
 
Ariana Lorger Vilcnik , raj. 1968, poslovna sekretarka, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnic Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Vodmat in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona a orqanizaciji 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) in 8. elena Odloka a ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavada Vrtca Vrhovci (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Vrhovci
 

I. 

V Svet Vrtca vrhovci 5 e i men u j e j 0 : 

Vera CENTA 
Dani KUSER 
Polona SOJAR CUCNIK 

II. 

Mandat imenovanih traja stlrl leta. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka a ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavada Vrtca 
Vrhovci (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Prispeli so trije predlogi, zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca, 
kat predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Vera Centa , raj. 1950 , upokojenka, iz Ljubljane,
 
Dani Kuser , raj. 1981 , strojni tehnik, iz Ljubljane in
 
Polana Sojar Cucnlk, raj . 1979, univ. dip!. etnologinja, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep a imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Vrhovci in ga taka 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Zelena jama (Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenavanju treh predstavnic
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Zelena jama
 

I. 

V Svet Vrtca Zelena jama 5 e i men u j e j a : 

Nezka BRGLEZ 
Tanja HODNIK 
Ida MEDVED 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi 34. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Zelena 
jama (Uradni list RS, st. 39/08) je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja pricela 
s postopkom evidentiranja. 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca, kot 
predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Nezka Brglez, raj. 1980, praf. sociologije in zgodovine , iz Ljubljane,
 
Tanja Hodnik, raj. 1973, dipl. socialna delavka, iz Ljubljane in
 
Ida Medved, raj. 1955, vis] sanitarni tehnik, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnic Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Zelena jama in ga tako 
oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Kamisija za mandatna vprasanja, 
valitve in imenavanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaci]i 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Beziqrad (Uradni list RS, st. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Beiigrad
 

I. 

V Svet Osnovne sole Beziqrad s e i men u j e j 0 : 

Sasa BISTAN 
Meta SKUFCA 
Gregor ZUPANCIC 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradn i list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46 . clenu med drugim doloca , da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja , trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanov itvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Beziqrad (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed petih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Sasa Bistan, roj. 1965, univ. dip!. ekonomistka, iz Ljubljane ,
 
Meta Skufca , raj. 1961, univ. dip!. ekonomistka, iz Ljubljane in
 
Gregor Zupancic, roj. 1978, gimnazijski maturant, iz Ljubljane .
 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Beziqrad in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46 . elena Zakona 0 orqanizacjj In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08), 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Bicevje (Uradni list RS, st. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Bicevje
 

I. 

V Svet Osnovne sole Bicevje s e i men u j e j 0 : 

dr. .Jozef KUNIC 
Diana SUMENJAK 
Marija ZABJEK 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46 . elenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stin 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Bicev]e (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sole , 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

dr. Jozef Kunic , raj. 1946, doktor informacijsko upravljavskih znanosti, iz Ljubljane,
 
Diana Sumenjak, raj. 1964, uciteljica, iz Ljubljane in
 
Marija Zabjek, roj . 1944, univ . dip!. ekonomistka, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obc ine Ljubljana v Svet Osnovne sole Bicevje in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Bozidarja Jakca (Uradni list RS, st. 
38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Boiidarja Jakca
 

I. 

V Svet Osnovne sole Bozidarja Jakca 5 e i men u j e j 0 : 

Benja GOBEC 
Vilijem KLEMENC 
Silva MATOS 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim dotoca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Bozidarja Jakca (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed stirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Benja Gobec, roj. 1963,univ. dipl . ekonomistka, iz Ljubljane,
 
Vilijem Klemenc, raj. 1948, upokojenec, iz Ljubljane in
 
Silva Matos, raj. 1944, univ. dipl . psihologinja , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Bozidarja 
Jakca in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46 . elena Zakona 0 orqanizacfji 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) ter 8. in 9. elena Od/oka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole dr. Vita Kraigherja (Uradni list RS, st . 
38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole dr. Vita Kraigherja
 

I. 

V Svet Osnovne sole dr . Vita Kraigherja 5 e i men u j e j 0 : 

Vilijem GREBENC
 
Katarina KRIVIC
 
Peter SUSNIK
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta . 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS , st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole dr. Vita Kraigherja (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet osnovne sole , 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Vilijem Grebenc, raj. 1946 , komercialist , iz Ljubljane,
 
Katarina Krivic, roj . 1947 , dipl . pravnica, iz Ljubljane in
 
Peter Susnik, roj . 1973 , ing. qradbenlstva, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole dr. Vita 
Kraigherja in ga tako oblikovanega pred/aga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaci]i 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Dravlje (Uradni list RS, st. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Dravlje
 

I. 

V Svet Osnovne sole Dravlje 5 e i men u j e j 0 : 

Dominik S. CERNJAK 
Irena KUNTARIC HRIBAR 
Marija STERBENC 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja , trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Dravlje (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed sestih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Dominik S. Cernjak, raj. 1969, univ. dipl . pravnik , iz Ljubljane ,
 
Irena Kuntaric Hribar , roj. 1970, univ. dipl, pedagoginja , iz Ljubljane in
 
Marija Sterbenc, raj. 1949, dipl . ekonomistka , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavn ikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Dravlje in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaciji In financiranju vzgoje in izobraievanja 
(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) ter 8. in 9. elena Od/oka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobraievalnega zavoda Osnovne sole Franca Rozmana Staneta (Uradni list 
RS, st. 38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Franca Rozmana Staneta
 

I. 

V Svet Osnovne sole Franca Rozmana Staneta 5 e i men u j e j 0 : 

Marjan BECAN
 
Zoran MOJSKERC
 
Mojca SKOF
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stlri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobraievalnega zavoda Osnovne 
sole Franca Rozmana Staneta (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja . 

Izmed stirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Marjan Becan, roj. 1953, strojni delovodja, iz Ljubljane, 
Zoran Mojskerc, roj. 1972, elektrotehnik , iz Ljubljane in 
Mojca Skof, roj. 1965, predmetna uclteljica biologije in gospodinjstva, iz Ljubljane. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Franca 
Rozmana Staneta in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona a orqanizacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka a ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavada Osnovne sale Franceta Bevka (Uradni list RS, st. 
38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. . seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Franceta Bevka
 

I. 

V Svet Osnovne sale Franceta Bevka 5 e i men u j e j 0 : 

Joze JURKOVIC
 
Drago KOESTNER
 
Avgustina ZUPANCIC
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sale sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka a ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavada Osnovne 
sale Franceta Bevka (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sale, 
kat predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Joze Jurkovic , raj. 1955, dr. veter. medicine , iz Ljubljane,
 
Drago Koestner , raj. 1934, univ. dipl. ekonomist , iz Ljubljane in
 
Avqustlna Zupancic, raj. 1950, socialna delavka, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep a imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sale Franceta 
Bevka in ga taka oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Hinka Smrekarja (Uradni list RS, st. 
38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Hinka Smrekarja
 

I. 

V Svet Osnovne sole Hinka Smrekarja 5 e i men u j e j 0 : 

IgorBAMBIC 
Dusanka BOZIC 
Vanja MESERKO 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevania (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Hinka Smrekarja (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in 
imenovanja prlcela s postopkom evidentiranja . 

lzmed stlrih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Igor Barnbic, raj. 1962, ekonomist, iz Ljubljane,
 
Dusanka Bozic, raj. 1969, ekonomski tehnik , iz Ljubljane in
 
Vanja Meserko , raj. 1980, univ. dlpl. sociologinja , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Hinka 
Smrekarja in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



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

PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaciji 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Joze Moskrie (Uradni list RS, st. 38/08) 
je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Joze Moskric
 

I. 

V Svet Osnovne sole Joze Moskric 5 e i men u j e j 0 : 

Tjasa Barbara KUMP
 
Robert RICHTER
 
Branko ZAGORC
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stirl 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Joze Moskrie (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed stirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Tjasa Barbara Kump, raj. 1972, dr. vet. Med., iz Ljubljane ,
 
Robert Richter, raj. 1977, ing. telekomunikacij , iz Ljubljane in
 
Branko Zagorc, roj. 1954, gimnazijski maturant , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Joze 
Moskric in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46 . elena Zakona 0 orqanizacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Karla Destovnika Kajuha (Uradni list RS, 
st. 38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Karla Destovnika Kajuha
 

I. 

V Svet Osnovne sole Karla Destovnika Kajuha 5 e i men u j e j 0 : 

Matjaz KREGAR
 
Tornaz POTOCNIK
 
.Jozlca VIRANT
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum : 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46 . clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stlri 
leta . 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Karla Destovnika Kajuha (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja . 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sole , 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Matjaz Kregar, roj . 1959, samostojni podjetnik, iz Ljubljane,
 
Tornaz Potocnik, raj. 1954, gimnazijski maturant, iz Ljubljane in
 
Jozlca Virant, roj . 1957, srednja izobrazba, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 22 . seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Karla 
Destovnika Kajuha in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Ketteja in Murna (Uradni list RS, st. 
38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnic
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Ketteja in Murna
 

I. 

V Svet Osnovne sole Ketteja in Murna 5 e i men u j e j 0 : 

Sonja DEMSAR
 
Suzana PIGAC KOKALJ
 
Andreja POSTRUZIN
 

II. 

Mandat imenovanih traja stir! leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Ketteja in Murna (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed sestih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Sonja Dernsar, raj. 1946, upokojenka, iz Ljubljane,
 
Suzana Pigac Kokalj, raj. 1965, prof. slovenscine, iz Ljubljane in
 
Andreja Postruzin, roj. 1967, univ. dip!. ekonomistka, iz Ljubljane .
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11 . 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Ketteja in 
Murna in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Kolezija (Uradni list RS, st. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v svet Osnovne sole Kolezija
 

I. 

V Svet Osnovne sole Kolezija 5 e i men u j e j 0 : 

dr. Milan OROZEN - ADAMIC
 
Marija Ana SALEHAR STUPICA
 
Metka SEMROV NIKOLIC
 

II. 

Mandat imenovanih traja stir! leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Kolezija (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed sedmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

dr. Milan Orozen - Adarnic, roj. 1946, dr. geografije, iz Ljubljane ,
 
Marija Ana Salehar Stupica, raj. 1943, dr. medicine, iz Ljubljane in
 
Metka Semrav Nikolic, roj. 1947, ekonomska tehnica , iz Ljubljane .
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Kolezija in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij In financiranju vzgoje in izobrazevan]a 
(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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Koseze (Uradni list RS, st. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. . seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Koseze
 

I. 

V Svet Osnovne sole Koseze 5 e i men u j e j 0 : 

Niko BERTONCELJ
 
Bogdan CEROVAC
 
.Joze UNK
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Koseze (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sole, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Niko Bertoncelj , roj. 1971, ekonomski tehnik, iz Ljubljane,
 
Bogdan Cerovac, roj. 1981, elektrotehnik , iz Ljubljane in
 
Joze Unk, roj. 1946, univ. dipl. elektro ing., iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Koseze in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaci] 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Ledina (Uradni list RS, st. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. . seji dne .. . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Ledina
 

I. 

V Svet Osnovne sole Ledina 5 e i men u j e j 0 : 

Marko KOPRIVC
 
Meri Marija KRAPENC
 
Marjeta VERBle
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Ledina (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed stirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Marko Koprivc , roj. 1978 , univ. dipl politolog , iz Ljubljane,
 
Meri Marija Krapenc, roj. 1974 , ekonomski tehnik , iz Ljubljane in
 
Marjeta Verb le, roj. 1944, dipl . pravnica, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Ledina in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Livada (Uradni list RS, st. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Livada
 

I. 

V Svet Osnovne sole Livada 5 e i men u j e j 0 : 

Ales BRINAR 
dr. Janez MAROLT 
Ajda STRNAD 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Livada (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sole, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Ales Birinar, roj. 1946, dipl. ing. mat., iz Ljubljane,
 
dr. Janez Marolt, roj. 1934, dr. strojnistva, iz Ljubljane in
 
Ajda Strnad, roj. 1986, studentka, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Livada in ga 
tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaclJI 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) ter 8. in 9. elena Od/oka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Majde Vrhovnik (Uradni list RS, st. 
38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Majde Vrhovnik
 

I. 

V Svet Osnovne sole Majde Vrhovnik s e i men u j e j 0 : 

Alenka KOSOROK HUMAR 
Beti POTPARIC 
Milan SIMCIC 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Majde Vrhovnik (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja . 

Izmed sedmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Alenka Kosorok Humar, raj. 1961, dip!. pravnica , iz Ljubljane,
 
Beti Potparic , raj. 1972, univ. dip!. pravnica in
 
Milan Sirncic, raj. 1967, dip!. univ. ing. elektratehnike, iz Ljubljane .
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Majde 
Vrhovnik in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij i 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Martina Krpana (Uradni list RS, st. 
38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnic
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Martina Krpana
 

I. 

V Svet Osnovne sole Martina Krpana s e i men u j e j 0 : 

Darja GOGALA 
Adriana GLOBOKAR 
Darja TOMAZIC STRUMELJ 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavnik i delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stlri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Martina Krpana (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sole, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Darja Gogala, raj. 1955, socialna delavka, iz Ljubljane,
 
Adriana Globokar, raj. 1940, univ. dip! pravnica, iz Ljubljane in
 
Darja Tornazic Strumelj , raj. 1952, gimnazijska maturantka , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnic Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Martina 
Krpana in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 

lfo
 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Milana Sustarsiea (Uradni list RS, st. 
38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Milana Sustarsica
 

I. 

V Svet Osnovne sole Milana Sustarsiea s e i men u j e j 0 : 

Vilijem GREBENC 
Boris MAKOTER 
Ida MEDVED 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Milana Sustarsiea (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed stirlh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Vilijem Grebenc , roj. 1946, komercialist , iz Ljubljane,
 
Boris Makoter, roj. 1954, univ. dipl. novinar, iz Ljubljane in
 
Ida Medved, roj. 1955, sanitarni inzenir, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Milana 
Sustarsiea in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Mirana Jarca (Uradni list RS, st. 38/08) 
je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Mirana Jarca
 

I. 

V Svet Osnovne sole Mirana Jarca 5 e i men u j e j 0 : 

Lidija DROBNIC 
Mateja DROBNIC 
Darko NIKOLOVSKI 

II. 

Mandat imenovanih traja stirl leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizacij i in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Mirana Jarca (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja . 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet osnovne sole, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Lidija Drobnic, raj. 1931, univ. dip/. pravnica, iz Ljubljane,
 
Mateja Drobnlc, raj. 1964, zaposlena na Planet 9 d.o.o., iz Ljubljane in
 
Darko Nikolovski , raj. 1978, elektrotehnik - elektranik , iz Ljubljane .
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Mirana 
Jarca in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Miska Kranjca (Uradni list RS, st. 38/08) 
je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Miska Kranjca
 

I. 

V Svet Osnovne sole Miska Kranjca 5 e i men u j e j 0 : 

Klement PERKO 
Barbara SVARC 
Luka VIDMAR 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Miska Kranjca (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sole , 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Klement Perko, raj. 1986 , student, iz Ljubljane,
 
Barbara Svarc , raj. 1981, univ. dipl, praf . matematike in fizike , iz Ljubljane in
 
Luka Vidmar, raj. 1977,univ. dipl . politolog , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Miska 
Kranjca in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole naradnega heraja Masa Pecarja (Uradni 
list RS, st. 38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole narodnega heroja Masa Pecarja
 

I. 

V Svet Osnovne sole naradnega heroja Masa Pecarja s e i men u j e j 0 : 

Janko JARC 
Zvone KEREZAN 
Darinka KOVACIC 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum : 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS , st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja , trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29 . elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole naradnega heraja Masa Pecarja (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna 
vprasanja , volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sole, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Janko Jarc , raj. 1944, univ. dipl, teolog, specialni pedagog, iz Ljubljane,
 
Zvone Kerezan , raj . 1957, gostinski tehnik , iz Ljubljane in
 
Darinka Kovacic, roj. 1954 , zaposlena v JP Energetika , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22 . seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole naradnega 
heroja Masa Pecarja in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaci] In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/08), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, 51. 66/07 - uradno precisceno besedilo) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Fuzine (Uradni list RS, 51. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Nove Fuzine
 

I. 

V Svet Osnovne sole Nove Fuzine 5 e i men u j e j 0 : 

Avgust GOLOB 
Marko KASTELIC 
dr. Joze ROT 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevanja (Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Nove Fuzine (Uradni list RS, 51. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed petih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Avgust Golob , raj. 1933, upokojenec iz Ljubljane,
 
Marko Kastelic , raj. 1985, student, iz Ljubljane in
 
dr. Joze Rot, raj. 1973, doktor znanosti , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Nove 
Fuzine in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanlzaciji 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 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Nove Jarse (Uradni list RS, st. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Nove Jarse
 

I. 

V Svet Osnovne sole Nove Jarse 5 e i men u j e j 0 : 

Franc GROM 
Robert RICHTER 
Doroteja SENCUR 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Nove Jarse (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja . 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sole, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Franc Gram, raj. 1968, upokojenec , iz Ljubljane,
 
Robert Richter, raj. 1977, ing. telekomunikacij, iz Ljubljane in
 
Doroteja Sencur, roj. 1968, administrator, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Nove Jarse 
in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaci] 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Oskarja Kovacica (Uradni list RS, st. 
38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. , seji dne ' " sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Oskarja Kovaclca
 

I.
 

V Svet Osnovne sole Oskarja Kovacica 5 e i men u j e j 0 : 

Katarina JUVANC SINKOVEC 
Jakob LOJK 
Spela SIVAVEC 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka : 
Datum : 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Oskarja Kovacica (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed sestih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet osnovne 
sole , kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Katarina Juvanc Sinkovec, raj. 1967 , univ . dip. Geograf, etnolog in kulturn i antropolog, iz
 
Ljubljane,
 
Jakob Lojk , raj. 1966 , univ . dipl . ing. racunalnistva , iz Ljubljane in
 
Spela Sivavec, raj . 1969, dipl. soc. delavka, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Oskarja 
Kovacica in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaci] In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 36/08), 27 . elena Stat uta Mestne obc ine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Poljane (Uradni list RS, St. 38/08) je 
Mestn i svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o irnenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Poljane
 

I. 

V Svet Osnovne sole Poljane 5 e i rn e n u j e j 0 : 

Iztok KORDIS 
Lucija SIKOVEC USAJ 
Janko Tornaz TOMAZIN 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum : 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS , st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29 . elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Poljane (Uradni list RS , St. 38/08) je Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed sestih kandidatov je komisija sklen ila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole , kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Iztok Kordis, roj. 1953 , dipl elektroinzenir, iz Ljubljane,
 
Lucija Sikovec Usa], roj. 1976 , dipl. pravnica, iz Ljubljane in
 
Janko Tornaz Tornazln, roj . 1941 , dipl , politolog, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22 . seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Poljane in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Kornisija za rnandatna vprasan]a, 
volitve in irnenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona a orqanizaci] In financiranju vzgoje in izobrazevan]a 
(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) ter 8. in 9. elena Odloka a ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavada Osnovne sale Polje (Uradni list RS, st. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

a imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Polje
 

I. 

V Svet Osnovne sale Polje s e i men u j e j a : 

Stanislav PUPIS 
Venceslav RUSNIK 
Olga VRBOSEK 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sale sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka a ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavada Osnovne 
sale Polje (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sale, 
kat predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Stanislav Pupis, raj. 1948, upokojenec, iz Ljubljane,
 
Venceslav Rusnik , raj. 1972, strojni mehanik, iz Ljubljane in
 
Olga Vrbosek , raj. 1941, zdravnica, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep a imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sale Polje in ga 
taka oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Prezihov Voranc (Uradni list RS, st. 
38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o irnenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Preiihov Voranc
 

I. 

V Svet Osnovne sole Prezihov Voranc 5 e i rn e n u j e j 0 : 

Maja CEPIC
 
Tomaz CUCNIK
 
Marija VERTIN
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Prezihov Voranc (Uradni list RS, S1. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja . 

Izmed stirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole, kot predstavnik i Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Maja Cepie, raj. 1978,univ. dipl. politologinja , iz Ljubljane,
 
Tornaz Cucnilc, roj. 1978, univ. dipl. soc., iz Ljubljane in
 
Marija Vertin , raj. 1936, visja soc. delavka, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Prezihov 
voranc in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Kornisija za rnandatna vprasanja, 
volitve in irnenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaciji 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 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Prule (Uradni list RS, st. 38/08) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Prule
 

I. 

V Svet Osnovne sole Prule s e i men u j e j 0 : 

Niko GRACAN
 
Kristina KRALJ
 
Ursa OTONICAR
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavn iki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Prule (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela 5 postopkom evident iranja. 

Izmed stirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Niko Gracan , roj. 1954, dip!. sanitarni mzenlr, iz Ljubljane,
 
Kristina Kralj, roj. 1941, ekonomski tehnik, iz Ljubljane in
 
Ursa Otonicar, raj. 1972, univ. dipl. ekonomistka, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Prule in ga 
tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena lakona 0 orqanizaci] 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Riharda Jakopica (Uradni list RS, st. 
38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Riharda Jakoplca
 

I. 

V Svet Osnovne sole Riharda Jakopica 5 e i men u j e j 0 : 

Jadranka GUSTINCIC 
Zoran MOJSKERC 
Marija STERBENC 

II. 

Mandat imenovanih traja stirl leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

lakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Riharda Jakoplca (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja . 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sole, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Jadranka Gustincic , raj. 1969, mag. informacijsk ih ved, iz Ljubljane ,
 
loran Mojskerc , raj. 1978, elektratehnik, iz Ljubljane in
 
Marija Sterbenc, raj. 1949, dipl . ekonomist , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Riharda 
Jakopica in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaci]i 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Savsko naselje (Uradni list RS, st. 
38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Savsko naselje
 

I. 

V Svet Osnovne sole Savsko naselje 5 e i men u j e j 0 : 

Ingrid KOESTNER
 
Darko NIKOLOVSKI
 
Marija ZABJEK
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Savsko naselje (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja . 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sole, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Ingrid Koestner, roj. 1961, univ. dip\. ekonomistka , iz Ljubljane,
 
Darko Nikolovski, roj. 1978, elektratehnik-elektornik, iz Ljubljane in
 
Marija Zabjek, raj. 1944, univ. dip\. ekonomistka, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Savsko 
naselje in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaci] In financiranju vzgoje in izobrazevan]a 
(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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Sostro (Uradni list RS, st. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Sostro
 

I. 

V Svet Osnovne sole Sostro 5 e i men u j e j 0 : 

Marko BELAK 
Franc KOSIR 
Janez ZAGAR 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Sostro (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sole, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Marko Belak, roj. 1970, zaposlen na Simobilu, iz Ljubljane,
 
Franc Kosir, roj. 1949, elektrotehnik , iz Ljubljane in
 
Janez Zagar, roj. 1959, dip!. ing. strojnistva, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 22. sej dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Sostro in ga 
tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46 . elena Zakona 0 orqanizacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Spodnja Siska (Uradni list RS, St. 38/08) 
je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. . seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Spodnja Siska
 

I. 

V Svet Osnovne sole Spodnja Siska 5 e i men u j e j 0 : 

Drago DOLENC
 
Darko GREGORAC
 
Mirna GREGORIC
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanov itelja , trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Spodnja Siska (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet osnovne sole, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Drago Dolenc, roj. 1931, dipl lnz, grad. , iz Ljubljane ,
 
Darko Gregorae, roj. 1952 , zdravnik , iz Ljubljane in
 
Mirna Greqoric, raj. 1965 , univ . dipl . ekonomistka, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Spodnja 
Siska in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij In financiranju vzgoje in izobrazevan]a 
(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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Sentvid (Uradni list RS, st. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ' " seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Sentvid
 

I. 

V Svet Osnovne sole Sentvid 5 e i men u j e j 0 : 

Andreja BECAN
 
Gregor ISTENIC
 
Ksenja SEVER
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Sentvid (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sole, 
kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Andreja Becan , roj. 1980, univ. dipl. ped. In prof. geografije , iz Ljubljane ,
 
Gregor istenic , raj. 1971, dipl, ing. strojnistva , iz Ljubljane in
 
Ksenja Sever , roj. 1947, samostojna podjetnica, iz Ljubljane .
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Sentvid in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaci] 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Smartno pod Smarno goro (Uradni list 
RS, st. 38/08) je Mestni svet Mestne obCine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Smartno pod Smarno goro
 

I. 

V Svet Osnovne sole Smartno pod Smarno gora 5 e i men u j e j 0 : 

Goran BRKIC 
Dejan CRNEK 
Petra TIEFENGRABER 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta . 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Smartno pod Smarno goro (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed sedmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet osnovne 
sole , kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Goran Brkic, raj. 1970 , zaposlen na lnspektoratu RS, iz Ljubljane,
 
Dejan Crnek, roj. 1964, gimn. maturant, iz Ljubljane in
 
Petra Tiefengraber, raj . 1970 , samostojna podjetnica, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Smartno 
pod Smarno gora in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanlzacjj In financiranju vzgoje in izobrazevan]a 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPS5 in 36/08), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Toneta Cufarja (Uradni list RS, st. 38/08) 
je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Toneta CUfarja
 

I. 

V Svet Osnovne sole Toneta Cufarja 5 e i men u j e j 0 : 

doc. dr. Milena Mileva BLAZIC: 
Goran ISKRIC 
Katarina KAMBIC 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPS5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja , trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Toneta Cufarja (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed sestih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole , kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

doc . dr. Milena Mileva Blazic , roj. 1956, dr. znanosti s podroc]a Iiterarnih ved, iz Ljubljane,
 
Goran lskric, roj. 1948 , ucitelj , laborant, iz Ljubljane in
 
Katarina Karnbic , raj. 1963, dipl . geografinja , anglistka, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Toneta 
Cufarja in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij In financiranju vzgoje in izobrazevan]a 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/08), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, 51. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Trnovo (Uradni list RS, 51. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Trnovo
 

I. 

V Svet Osnovne sole Trnovo 5 e i men u j e j 0 : 

Ales MIZIGOJ 
Ana PRINCIC 
Ursula ZORE TAVCAR 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja , trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Trnovo (Uradni list RS, 51. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
prlcela s postopkom evidentiranja. 

Izmed sestih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Ales Mizigoj, raj. 1928, univ. dipl. ekonomist, iz Ljubljane ,
 
Ana Prlnclc, roj. 1946, inv. upokojena , iz Ljubljane in
 
Ursula zore Tavcar, roj. 1968,univ. dipl, politologinja, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Trnovo in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacjji In financiranju vzgoje in izobrazevan]a 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UP85 in 36/08) , 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Valentina Vodnika (Uradn i list RS, st. 
38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o irnenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Valentina Vodnika
 

I. 

V Svet Osnovne sole Valentina Vodnika 5 e i rn e n u j e j 0 : 

Metka GOLOB ERBIDA 
Milan L1KIC GUCEK 
dr. Tornaz PODOBNIK 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UP85 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja , trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Valentina Vodnika (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja . 

Izmed stirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Metka Golob Erbida, raj. 1970, univ. dipl. pravnica, iz Ljubljane,
 
Milan Likie Gucek, raj. 1967, prof . zgodovine in sociologije, iz Ljubljane in
 
dr. Tomaz Podobnik, raj. 1965, dr. naravoslovnih znanosti, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Valentina 
Vodnika in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Kornisija za rnandatna vprasanja, 
volitve in irnenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Vic (Uradni list RS, st. 38/08) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Vic
 

I. 

V Svet Osnovne sole Vic 5 e i men u j e j 0 : 

Mitja MARINSEK 
Danilo SARIC 
Angelca ZIBERNA 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum : 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46 . clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlag i 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Vic (Uradni list RS , st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed petih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole , kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Mitja Marinsek, roj. 1941, upokojenec, iz Ljubljane,
 
Danilo Sarie , roj . 1962, gradbeni tehnik , iz Ljubljane in
 
Angelca Ziberna , raj. 1930 , visja soc . delvka, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22 . seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavn ikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Vic in ga 
tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaci] In financiranju vzgoje in lzobrazevanja 
(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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Vide Pregarc (Uradni list RS, st. 38/08) 
je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Vide Pregarc
 

I. 

V Svet Osnovne sole Vide Pregarc s e i men u j e j 0 : 

Ernest MENCIGAR 
Stasa REJC 
Marijan ZGAZIVODA 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Vide Pregarc (Uradni list RS, st. 38/08) je Komis ija za mandatna vprasanja , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed sestih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Ernest Mencigar, raj . 1962, strajnik, iz Ljubljane in
 
Stasa Rejc , raj. 1950 , prafesorica , iz Ljubljane,
 
Marijan Zgazivoda, raj . 1947 , strojnik , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovan ju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Vide 
Pregarc in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanlzacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Vizrnarje Brad (Uradni list RS, st. 38/08) 
je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. . seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Vizmarje Brod
 

I. 

V Svet Osnovne sole Vizrnarje Brod 5 e i men u j e j 0 : 

Anja CIMERMAN 
Emil VERBle 
Eva ZAVODNIK 

II. 

Mandat imenovanih traja stirt leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Vizrnarje Brod (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja . 

Izmed stirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Anja Cimerman , raj. 1989, gimnazijska maturantka , iz Ljubljane ,
 
Emil Verble, raj. 1937, upokojenec , iz Ljubljane in
 
Eva Zavodnik , raj. 1937, upokojenka , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Vizrnarje 
Brod in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Vodmat (Uradni list RS, 51. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Vodmat
 

I. 

V Svet Osnovne sole Vodmat s e i men u j e j 0 : 

Jakob BENJAMIN 
doc. Vladimir CINORO 
Ana SIREC 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Vodmat (Uradni list RS, 51. 38/08) je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja 
prlcela s postopkom evidentiranja. 

Izmed petih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Jakob Benjamin , roj. 1956, samostojni projektant , iz Ljubljane,
 
doc. Vladimir Cindra, raj. 1957, dr. naravoslovnih znanosti , iz Ljubljane in
 
Ana Sirec, raj. 1980, studentka , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Vodmat in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacjj In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/08) , 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, 51. 66/07 - uradno precisceno besedilo) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Vrhovci (Uradni list RS, 51. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obc ine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Vrhovci
 

I. 

V Svet Osnovne sole Vrhovci s e i men u j e j 0 : 

Marija HORVAT
 
Sasa OBRAN
 
Gregor PLESE
 

II. 

Mandat imenovan ih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organ izaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Vrhovci (Uradni list RS, 51. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed sedmih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obeine Ljubljana imenujejo : 

Marija Horvat, raj. 1953, dipl , ekonomistka , iz Ljubljane ,
 
Sasa Obran , roj. 1977, ekonomski tehnik, iz Ljubljane in
 
Gregor Plese, raj. 1978 , univ. dipl . politolog , iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Vrhovci in 
ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 crqanizaci] 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) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno -izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Zadobrava (Uradni list RS, st. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Zadobrova
 

I. 

V Svet Osnovne sole Zadobrava s e i men u j e j 0 : 

Matjaz BERICIC
 
Ivan LUZAR
 
Ljuba Amalija NOVAK
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta . 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavniki delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Zadobrava (Uradni list RS, st. 38/08) je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed petih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu , da se v svet osnovne 
sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Matjaz Bericic, raj . 1974, elektratehnik, iz Ljubljane,
 
Ivan Luzar , raj . 1940 , ing. strojnistva , iz Ljubljane in
 
Ljuba Amalija Novak, raj . 1941 , prof . socialne pedagog ike, iz Ljubljane .
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Zadobrova 
in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
11.6.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizacij In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/08), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, 51. 66/07 - uradno precisceno besedilo) ter 8. in 9. elena Odloka 0 ustanovitvi 
javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Zalog (Uradni list RS, 51. 38/08) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Zalog
 

I. 

V Svet Osnovne sole Zalog s e i men u j e j 0 : 

Jadranka CEPIN
 
Roman KOLAR
 
Janez PESKAR
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet osnovne sole sestavljajo trije predstavniki 
ustanovitelja, trije predstavnik i delavcev in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri 
leta. 

Na podlagi 29. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne 
sole Zalog (Uradni list RS, 51. 38/08) je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed teh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet osnovne sole, 
kat predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo: 

Jadranka Cepin, roj. 1967, gimnazijska maturantka, iz Ljubljane,
 
Roman Kolar, raj. 1961, univ. dipl, obramboslovec , iz Ljubljane in
 
Janez Peskar, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 22. seji dne 11. 6. 2008 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sole Zalog in ga 
tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 


