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PREDLOG 
21.5.2008 

Na podlagi 46 elena Zakona a orqanlzaci] In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5) 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 obclne Ljubljana v Svet Dijaskega doma Tabor
 

I. 

V Svet Dijaskega doma Tabor 5 e i men u j e : 

Marko KOPRIVC. 

II. 

Mandat imenovanega traja stirl leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

Zakon a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07- UPB5) v 
46. clenu med drugim doloca, da svet javnega dijaskega doma sestavljata tudi dva predstavnika 
ustanovitelja, katerih mandat traja stir! leta. Dijaski dam Tabor je na Mestno obcino Ljubljana 
naslovil dopis za imenovanje predstavnika v svet zavada. 

V postopku evidentiranja so prispeli trije predlogi. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati 
Marka Koprivca. Imenovani se je radii leta 1978. Po izobrazbi je univ. dipl. politolog in stanuje v 
Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 21. seji dne 21. 5. 2008 oblikovala 
predlog sklepa a imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Dijaskeqa doma 
Tabor, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
21.5.2008 

Na podlagi 46 elena Zakona 0 orqanizacjji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5) 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 

SKLEP 
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika 

Mestne obcine Ljubljana v Svet Dijaskega doma Bezigrad 

I. 

Mag. Petru VOLASKU preneha mandat clana Sveta Dijaskega doma Beziqrad . 

II. 
V Svet Dijaskega doma Beziqrad se za predstavnika Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Janko JARC. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07- UPB5) v 
46. clenu med drugim doloca, da svet javnega dijaskeqa doma sestavljata tudi dva predstavnika 
ustanovitelja, katerih mandat traja stiri leta. Sestava in stevilcno razmerje je doloceno z aktom 0 

ustanovitvi zavoda. 

S sklepom stevilka 014-114/05-2 0 imenovanju enega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v 
Svet Dijaskega doma Beziqrad je bil na 26. seji mestnega sveta dne 16. 1. 2008 imenovan za 
predstavnika Mestne obcine Ljubljana mag. Peter Volasko . One 11.4. 2008 je imenovani sporocil 
Komisiji za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja, da nepreklicno odstopa s funkcije clana, 
ker ni vee prebivalec Mestne obcine Ljubljana. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico . 

Prispeli so trije predlogi. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati Janka Jarca. Imenovani 
se je radii leta 1944. Po izobrazbi je univ. dipl. teolog in specialni pedagog, ki je upokojen in 
stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 21. seji dne 21. 5. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet 
Dijaskeqa doma Beziqrad, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
21.5.2008 

Na podlagi 46 elena Zakona a orqanizaciji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 51. 
66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. . seji dne ... 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Jarse 

Metki BLATNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Jarse. 

Stevilka : 
Datum : 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v:
 
V skladu s 53. a clenorn Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list RS,
 
51. 16/07- UPB5) mora svet zavoda pred odiocitvfjo a izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice a vseh 
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti , na obmocju katere ima 
zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Jarse, ki je bil objavljen v Solskih razgledih dne 
22. 3. 2008 so se prijavili stirje kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje za razpisano delovno mestno 
ravnatelja/ice vrtca. 

Boris SELAN je zakljucil studij na Filozofski fakulteti v Ljubljani in si pridobil strokovni naslov 
univerzitetni diplomirani pedagog . Ima opravljen strokovni izpit za vzgojitelja v vzgojno varstvenih 
organizacijah in ravnateljski izpit. Imenovani je ad leta 1989 do 2003 opravljal dela in naloge 
vzgojitelja predsolskih otrok. ad marca 2003 je v Vrtcu Jarse svetovalni delavec. Po njegovem mnenju 
je poleg vodenje na pedaqoskern kat poslovnem podrocju, ki je v veliki meri vezano na veljavno 
zakonodajo in pravilnike, izrednega pomena predvsem razumevajoca cloveska plat vodstvenih 
delavcev. Imenovani predsolsko vzgojo vidi predvsem kat nalozbo v uspesnejso in srecnejso druzbo 
in ne Ie kat strosek. 

Marija PEPELNAK ARNERIC je zakfjucila 5tudij na Pedago5ki fakulteti v Ljubljani in si pridobila 
znanstveni naslov magistrica znanosti. Predhodno je zakljucila visokosclski stud] na Pedaqoski 
fakulteti v Ljubljani in pridobila strokovni naslov profesorica defektologije za motnje vedenja in 
osebnosti in domske pedagogike. Ima opravljen strokovni izpit za ucitelja predmetnega pouka v 
osnovnih selah. Opravila je program sale za ravnatelje. Imenovana je bila od leta 1997 do 2005 
zaposlena na delovnem mestu ravnateljice as Komenda-Moste, v sestavi katere je tudi vrtec. Pred 
tem pa je bila glasbena pedagoginja na as Joze Moskric v Ljubljani. ad leta 2005 do 2007 je bila 
ravnateljica VZ Planina. Trenutno je zaposlena kot glasbena pedagoginja na as Rodica, pogodbeno 
poucuje metodika glasbe in instrument na programu predsolska vzgoja CPI Cene Stupar. Njena vizija 
razvoja vrtca je, da je le-ta prepoznaven po kvaliteti standardnih in nadstandardnih storitev ter da se 
povezuje na nivoju drzave in na mednarodnem nivoju. Vrednote, ki jih zef uveljavljati so: strokovnost, 
prijaznost, odgovornost , postenost, strpnost in ustvarjalnost.Dernokraticnost pojmuje kot optimalni stil 
zivljenja in dela v vrtcu. 

Metka BLATNIK je zakljucila studij na Fakulteti za druzbene vede v Ljubljani in si pridobila strokovni 
naslov univerzitetna diplomirana sociologinja. Opravila je strokovni izpit za vzgojitelja predsolskih otrok 
in ravnateljski izpit. Imenovana je od leta 1985 zaposlena v Vrtcu Jarse kot vzgojiteljica predsolskih 
otrok, osem let je tudi vodja enote Kekec. Aktivna je pri vecjlh projektih v vrtcu, v katerih prevzame 
organiziranje, vodenje in koordiniranje. Njen program vodenja vrtca zajema glavne tocke: 

zagotavljati zdravo in varno okolje za otroke, 



skrbeti za nenehni profesionalni razvoj strokovnih sodelavcev,
 
spodbujati inovacijske projekte, aktivno sodelovati pri razvoju stroke , sodelovati s strokovnimi
 
institucijami,
 
razvijati pestre obogatitvene programe z nacrtnim usposabljanjem strokovnega kadra za
 
izvajanje ,
 
odzivati se na potrebe starsev, razvijati razlicne oblike sodelovanja s starsi , spodbujati aktivno
 
sodelovanje pri izvajanju vzgojno-izobrazevalne dejavnosti,
 
razvijati krajse programe za otroke, ki ne obiskujejo celodnevnega programa,
 
zagotoviti azurno in ucinkovlti upravo vrtca in usposobljenost tehnicneqa kadra,
 
pridobivati sponzorska in donatorska sredstva in uvajati javno - zasebno partnerstvo,
 
zastopati interese vrtca za izbofjsan]e bivalnega standarda in opremljenosti ,
 
usmerjenost v lokalno okolje in hkrati vkljucenost v evropske projekte,
 
skrbeti za socialno varnost zaposlenih in za ustrezne delovne pogoje.
 

Veronika HUDOBREZNIK je zakljuclla univerzitetni stud] na Fakulteti za sport v Ljubljani in si 
pridobila strokovni naziv profesorica sportne vzgoje . Ima opravljen strokovni izpit za strokovne delavce 
na podrocju vzgoje in izobrazevanja. Ravnateljski izpit je opravila leta 2007 . Imenovana je ze 
stirinajsto leto profesorica sportne vzgoje . Med svoj im delom na soli si je pridobila veliko razlicn ih 
izkusenj , saj je poucevala tako na predmetni in razredni stopnji kot tudi v oddelku podaljsaneqa 
bivanja in v jutranjem varstvu . Ustanovila in nekaj let je vodila ucitefjsko vokalno skupino. Organizirala 
in vodila je razne prireditve za starse in druge krajane. Sodelovala v razlicnib internih in mednarodnih 
projektih ter bogatila izkusnje tudi na podrocju raziskovalnega dela mladih . Kot ravnateljica zeli 
ohranjati in skrbeti za zdravo, cvrsto in prozno verigo in skrbeti za vsak sibek clen, da se ne bi 
pretrgala . Poskusala bi zagotavljati: ugodno klimo in kulturo , kreativen urnik , sodobno opremo in 
strokovno literaturo, izobrazevanje in ustvarjanje lastne kreat ivnosti, profesionalni razvoj, stimuliranje 
za vee opravljenega dela , sodelovanje v mednarodnih projektih in drugih projektih, skupna srecanja .. . 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevan]e in sport dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Metki Blatnik . 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatih za 
ravnatelja/ico Vrtca Jarse na 21. seji dne 21. 5. 2008 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Metke Blatnik in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
21.5.2008 

Na podlagi 53 .a elena Zakona a orqanizacjji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5) 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 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Viski vrtci 

Barbari POZUN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Viski vrtci. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v:
 
V skladu s 53. a clenorn Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS,
 
st. 16/07- UPB5) mora svet zavada pred odlocitvjo a izbiri ravnatelja oziroma ravnatelj ice a vseh
 
kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje , pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima
 
zavod svoj sedez .
 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Viski vrtci ki je bil objavljen v Solsk ih razgledih dne 
8. 3. 2008 so se prijav ile stir i kandidatke , ki izpolnjujejo formalne pogoje za razpisano delovno mestno 
ravnatelja/ice vrtca. 

Barbara POZUN je zakliucila studij na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni naslov 
univerzitetna diplomirana socialna pedagog inja. Imenovana se je leta 1998 zaposlila na OS v 
Ljubljani kat uciteliica v oddelku podaljsaneqa bivanja, aprila 2000 je diplomirala in zacela opravljati 
delo socialne pedagoginje v svetovaln i sluzbi , Novembra 2002 je opravila strokovni izpit za strokovne 
delavce na podrocju vzgoje in izobrazevanja. Osnovne dejavnosti, ki jih opravlja kat sociaIna 
pedagoginja v soli, so vezane na dejavnosti pornoci, razvojne in preventivne dejavnosti ter dejavnosti 
nacrtovan]a in evalvacije. Na soli pokriva tudi podrocje socialno - ekonomskih stisk , kar vkllucuje zlasti 
zagotavljanje pomoc i ucencern in njihovem starsern. V programu vodenja zavada poudarja , da je 
strokovna podlaga za izvajanje programa v vrtcu kurikulum za vrtce , saj so v njem prepoznavna taka 
temeljna nacela in cilji predsolske vzgoje , kat tudi spoznanja, da otrok dojema in razume svet 
celostno , da se razvija in uci v aktivni povezavi s svojim socialnim in fizicnirn oko/jem. Med 
pomernbnejse cilje kurikuluma sodi vecje ornoqocanje individualnosti, druqacnosti, rnoznosti izbire ter 
vecje spostovanje zasebnosti in intimnosti otroka . Pomembna pozornost je namenjena tudi starsern 
kat naipomernbnejsirn osebam v zivljenju otrok . Razvojne cilje vrtca pa poudarja v glavnih tockah : 

Zagotavljanje odprtega izvedbenega kurikuluma , ki bo zadovoljeval potrebe vsakega 
posameznega atoka . 
Poudarjanje pomena in pomembnosti profesionalnega razvoja zaposlenih ter sodelovanja 
med zaposlenimi v vrtcu . 
Ohranjanje kakovostnih in iskanje novih moznosti za sodelovanje med vrtcem in druz ino. 
Dvig kakovosti na strukturni ravni . 
Kultura in klima organ izacije . 
Spremljanje in eva/vacija kat nujen proces trajnostnega razvoja . 
Sodelovanje s strokovnimi in drugimi institucijarni z namenom sodelovanja, izmenjave 
teoreticnih in praktrcnlh spoznanj in izkusenj. 

Vodstvena politika se po njenem mnenju nanasa na pornoc pri dolocanju smeri , izgradnje skupne 
vizije, motivaciji in vzpodbujanju , usklajevanju, podpiranju , ustvarjanju pogojev ter odkrivanju kvalitet 
vsakega posameznika. 



Marija THEUERSCHUH je leta 2004 zakljucila visokosolski studij na Pedaqoski fakulteti Koper in si 
pridobila strokovni naziv diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok. Strokovni izpit je opravila leta 
1984. Junija 2008 bo zakljuci la 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. 
Kot ravnateljica bi kolektiv vodila z dernokraticnim pristopom, svojim sodelavkam in sodelavcem bi 
ornoqocila ugodne pogoje za njihov strokoven razvoj in skrbela za ugodno klimo v kolektivu, ki 
pogojuje tudi zadovoljstvo in sreco zaposlenih na delovnem mestu. 
Zavzemala bi se za avtonomijo vzgojitelja. Veliko pozornosti bi namenila permanentnemu 
izobrazevanju vseh zaposlenih . Otrokom, ki so vkljuceni v vrtec bi zagotavljala pogoje za vsesplosen 
razvoj, pridobivanje izkusenj znanj in seveda veselje in sreco s sovrstniki. Dnevni red bi prilagodila 
njim in njihovim starsern. Starsern bi omogoCila , da bi lahko sodelovali pri nacrtovanju zivljenja in dela 
v vrtcu, spostovala bi njihovo sfero zasebnosti. 

Darja ZOREC je leta 2006 zakljucila stuc] na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni 
naslov diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok, leta 2007 je opravila izpit za ravnatelje. Imenovana 
je v vzgojno izobrazevalnern zavodu zaposlena 23 let, kjer je imela rnoznost spoznati vee enot zavoda 
in vse starostne skupine v zavodu. Vee let je izvajala razlicne obogatitvene dejavnosti v vrtcu; npr. 
racunalnistvo v vrtcu. V njenem programu vodenja zavoda poudarja, da ji predstavlja vrtec veliko vee 
kot varstvena ustanova, ki poskrbi za varno bivanje medtem, ko so starsi na delu. S svojimi 
strokovnimi sodelavci mora poskrbeti za socializacijo otrok, razvijati njihove psihomotoricne 
sposobnosti, odkrivati in spodbujati nadarjenost posameznikov, ... Poleg dela z otroki mora strokovni 
kader skrbeti tudi za sodelovanje s starsi in jim nuditi vso strokovno pomoc pri vzgoji otrok. 
Pomembno je tudi sodelovanje obcine - ustanoviteljice vzgojno izobrazevalnega zavoda, ki svojim 
obcanorn in otrokom moqoca optimalne pogoje in flnancno pomoe. Njena vizija prihodnosti vrtca 
prvenstveno temelji na krepitvi vseh dejavnikov, ki omoqoca]o elm mehkejse prilagajanje otrok na 
vrtec, izbofjsujejo kakovost njihovega bivanja, povecuje zadovoljstvo starsev in spodbujajo njihovo 
aktivno sodelovanje z vrtcem ter dajejo otrokom cirn vecjo in bogato popotnico za zivljenje. 

Andreja ZNIDAR je leta 2004 koncala Pedaqosko fakulteto v Kopru in si pridobila strokovni naslov 
diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok, strokovni izpit je opravila leta 1982. Trenutno obiskuje Solo 
za ravnatelje. Imenovana je zaposlena na delovnem mestu vzgojiteljice v vrtcu Dr. France Preseren v 
Ljubljani ze osemindvajset let. V vlogi ravnateljice se vidi kot managerka, ki transparentno vodi in 
predstavlja svojo ustanovo. Kot ravnateljica bi zelela, da v igralnicah kraljuje toplina, vedrina in 
prijaznost. Ustvariti zeli sodoben vrtec po meri otrok, grajen na pozitivnih izkusnjah njene prakse in 
sledenju novih spoznanj. S sodelavci in ustanovitelji zagotoviti ustrezne bivalne pogoje, primeren 
didakticn' material, vzgojna sredstva ter zdravo prehrano. Spostovala bi avtonomnost vzgojiteljev, ki 
izvajajo program po kurikulumu ob vedenju, da se vse programske zahteve nanasajo na abstraktnega 
otroka. Temelj vzgojnega dela bi bila timska naravnanost strokovnih prizadevanj. Kakovost 
sodelovanja s starsi bi poglobila z njihovim aktivnim vkljueevanjem v zivljenje in delo vrtca. Skrbela bi 
za odprto, prijazno in profesionalno komunikacijo s strasi. Tvorno bi sodelovala z ustanoviteljem. 
Trudila bi se za dvig zavesti, da vlaganje v otroka ni potrosnja, ternvec odgovornost vzgajanja mladih 
generacij, ki bodo sposobne nadaljevati nase poslanstvo. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Barbare Pozun. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatih za 
ravnateljalico Vrtca Viski vrtci na 21. seji dne 21. 5. 2008 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Barbare Pozun in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
21.5.2008 

Na podlagi 53.a elena Zakona a orqanizaciji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5) 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 Osnovne sole Majde Vrhovnik 

Mag. Janji KLANDER in Mateji URBANCIC JELOVSEK se da pozitivno mnenje h kandidaturi 
za ravnateljico Osnovne sale Majde Vrhovnik. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07- UPB5) mora svet zavada pred odlocitvijo a izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice a 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti , na obmocju katere 
ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne Majde Vrhovnik, ki je bil objavljen v Solskih 
razgledih dne 5. 4. 2008 in Uradnem Iistu RS dne 4. 4. 2008, se je prijavilo sest kandidatov, ki 
izpolnjujejo formalne pogoje za razpisano delovno mestno ravnatelja/ice osnovne sale. 

Mag. Janja KLANDER je profesorica razrednega pouka, ki je sprva diplomirala na Pedaqoski 
akademiji , kasneje je ta isti program koncala tudi na univerzitetnem nivoju . Leta 2007 je z delom 
»U6itelj in ravnatelj kot sooblikovalca u6iteljevega profesionalnega razvoja«, pridobila naziv 
magistrica znanosti. Ima 19 let delovnih izkusen] . Po nazivu je svetovalka . Vecino delovnih 
izkusen] je pridob ila kat razrednicarka prvega in drugega razreda osnovne sale , ad leta 2000 pa 
je pornocnica ravnatelja na OS Prule. Sodelovala je v treh razvojno-raziskovalnih projektih 
Pedaqoske in Filozofske fakultete . Imenovana je objavila vee strokovnih clankov v revijah : 
Didakta, Pedaqoska obzorja in v strokovni reviji Pedaqoske fakultete, aktivno pa je sodelovala na 
mednarodnem znanstvenem simpoziju . 

Pavlina OSLAK, univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka in predmetna ucitefjica 
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 
glasbenega vzgoje in zborovodstva. Poleg sodelovanja v pevskih zborih , deluje na podrocju 
glasbene vzgoje kat teoretik in praktik (zborovodstvo, clanstvo v posvetovalni skupini Glasbene 
mladine Siovenije). Prejela je priznanja na obrnocnih srecanjih otroskih in mladinskih pevskih 
zborov v letih 2002, 2003 in 2004. Udelezuje se dornacih in mednarodnih konferenc s pedaqosko 
tematiko , objavlja strokovne clanke, teoreticne razprave in raziskovalne naloge, predava , 
pripravlja in vodi kulturne prireditve in aktivno sodeluje z Zavodom republike Siovenije za solstvo 
kat multiplikatorka za akcijsko raziskovanje v okviru inovacijskih projektov. 

Bostjan ZELEZNIK je profesor gospodinjstva in biologije, je po nazivu svetovalec. Tri leta je bil 
pornocnik direktorja v Centru solskih in obsolskih dejavnosti za podrocje bivalnega standarda in 



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

Tanja GRONFELD , univerzitetna diplomirana psihologinja , po nazivu svetovalka ima 19 let 
delovnih izkusen], od tega 8 let na pedaqoskern podrocju. Trenutno dela na Centru za dopisno 
izobrazevanje Univerzum , kjer vodi program javnih del. Aktivno je vkljucena v aktivnosti rnreze 
svetovalnih sredisc za informiranje in svetovanje v lzobrazevan]u odraslih , ki delujejo v Sioveniji 
Sprva je delala na podrocju novinarstva in modnega oblikovanja , po preusmeritvi na studf 
psihologije, pa se je popolnoma posvetila tej stroki. Delala je kot svetovalna delavka Solskega 
centra na Askercevi v Ljubljani. Koncala je tudi podiplomski program sistemske druzinske 
terapije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in se udelezila stevllnlh izobrazevan] s 
podrocja pedaqoskeqa in svetovalnega dela. 

Milojka INITHAR, profesorica likovne umetnosti , svetovalka po nazivu, je na OS Majde Vrhovnik 
zaposlena od 1980, pornocnica ravnatelja pa je od 1993 leta. Uciteljisce je zakliuclla leta 1967, ob 
delu je koncala najprej Pedaqosko akademijo in kasneje se Pedaqosko fakulteto v Ljubljani, kjer 
je diplomirala leta 2000. Permanentno se je izobrazevaia na razlicnih podrocjih, vodila je aktive 
uciteljev razredne stopnje , bila mentorica mladim uclteliem, predsedn ica sindikata vzgoje in 
izobrazevanja , delegatka vzgoje in izobrazevanja na obcinskern nivoju in delegatka Zveza 
prijateljev mladine Ljubljana. Udelezila se je znanstvenega strokovnega posveta z mednarodno 
udelezbo, sodelovala pa je tudi pri pripravi nekaterih prireditev: Dnevi slovenskega izobrazevanja 
v Ljubljani (1995) in Bienale otroske in mladinske grafike z mednarodno udelezbo. 

Mateja URBANCIC JELOVSEK, profesorica razrednega pouka, je po nazivu svetnica, ima 18 let 
pedaqoskih izkusenj , na OS Majde Vrhovnik poucuie 16 let, trenutno je vrsilka dolznosti 
ravnatelja. Pedaqoske delovne izkusnje je pridobivala tudi z vodenjem pocitnisklh dejavnosti pri 
Zvezi prijateljev mladine Ljubljana Siska, v Ljubljani in v Italiji. Poleg poucevanja je na soli vodila 
razlicne dejavnosti in projekte , aktive razrednlhuciteliic in evalvacijo integriranega pouka. 
Udelezila se je tudi stevilnih izobrazevan] in strokovnih posvetov . Ze drugi mandat je tudi clanica 
sveta sole. Sodelovala je s Pedaqosko fakulteto in Ministrstvom za solstvo in sport pri pripravi 
razlicnih strokovnih gradiv. Aktivno je sodelovala tudi na mednarodnem posvetu s strokovnim 
prispevkom, ki je bil objavljen v zborniku . Je tudi soavtorica 23 ucbenikov in delovnih zvezkov za 
slovenscino in matematiko . Leta 2006 je prejela nagrado Mladinske knjige ucitef leta. Trenutno 
zakliucuje magistrsko nalogo z naslovom Individualizacija in diferenciacija pri opismenjevanju. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport dajeta pozitivno mnenje 
h kandidaturi mag. Janji Klander in Mateji Urbancic Jelovsek. 

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

kandidatih za ravnatelja/ico Osnovne sole Majde Vrhovnik na 21. seji dne 21. 5. 2008 ter 
oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi mag. Janje Klander in Mateje Urbancic 
Jelovsek in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
21.5.2008 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orqanizaci]i In financiranju vzgoje in lzobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5) 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 Mladinskega doma Malci Beliceve 

Olgi RUPNIK KRZE se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Mladinskega doma 
Malei Beliceve. 

Stevilka : 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 
V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 cirganizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07- UPB5) mora svet zavoda pred odlocitvijo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 

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

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnatelj ico Mladinskega doma Malei Beliceve, ki je bil objavljen 
v Solskih razgledih dne 22. 3. 2008 sta se prijavil i dve kandidatk. Ena od kandidatk (kljub pozivu 
komisije) ni predlozila popolne vloge, zato je bila iz postopka izbire izlocena, 

OLGA Rupnik Krze, profesorica defektologije za motnje vedenja in osebnosti ter domsko 
pedagogiko, specialistka pedopsihiatrije, je po nazivu svetnica , ima opravljen ravnateljski in 
strokovni izpit ter 34 let delovnih izkusenj . Delala je kot vzgojiteljica , vodja enote in pornocnica 
ravnateljice vrtca, ravnatelj ica Mladinskega doma Jarse, od leta 1999 pa je ravnateljica 
Mladinskega doma Malei Beliceve. V zavodu Malci Beliceve so v casu mandata imenovane 
izvedli pomembne sanacije in posodobitve tako opreme kot tudi objekta . Posodobitve in prenove 
so bili delezni tako upravni prostori kot prostori doma. Pri tem so vecji del sredstev pridobili z 
donatorskimi sredstvi. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo , izobrazevanje in sport dajeta pozitivno mnenje h 
kandidaturi Olge Rupnik Krze, 

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

kandidatih za ravnatelja/ico Mladinskega doma Malci Beliceve na 21. seji dne 21. 5. 2008 ter 
oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Olge Rupnik Krze in ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 


