
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orqanizaclj 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 16. seji dne 
21. aprila 2008 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Bozidarja Jakca 

Natasi KRAJNCAN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Bozidarja 
Jakca. 

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) mora svet zavoda pred odlocitvi]o 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 

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

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne Bozidarja Jakca, ki je bil objavljen v Solskih 
razgledih dne 8. 3. 2008 , se je prijavilo sedem kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje za 
razpisano delovno mestno ravnatelja/ice osnovne sole . 

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. 

Danica VECERIC, univerzitetna diplomirana pedagoginja in predmetna uciteljica zgodovine in 
geografije, z nazivom svetnica, ima 28 let delovnih izkusenj, od teh 19 let v solstvu. Poucu]e 
geografijo in zgodovino, drzavljansko vzgojo in etiko in turlsticno vzgojo . Je vodja druzboslovno
naravoslovnega aktiva in raziskovalnih taborov, mentorica vesele sole ter ze cetrti mandat 
sindikalna zaupnica . V sodelovanju s Filozofsko fakulteto ter Pedaqoskirn lnstitutorn izvaja 
hospitacijske nastope, predava studentorn 0 izvajanju preverjanja in ocenjevanja znanja , sodeluje 
pri pripravi testov ter terenskih vaj . V solskern letu 2003/2004 je v okviru Zavoda za solstvo vodila 
mentorsko rnrezo za geografijo in sodelovala pri evalvaciji vpeljevanja devetletke. Sodelovala je 
tudi z Andraqoskim centrom pri usposabljanju uCiteljev za program Projektno ucenie mladih. Pri 
Dopisni delavski univerzi poucu]e mlajse odrasle za pridobitev osnovno solske izobrazbe. Je 
soavtorica ucbenikov in delovnih zvezkov ter avtorica knjige Siovenija, ki je namenjena ucencern 
drzav Evropske unije . Drustvo uciteljev geografije ji je podelilo Priznanje za nadpovprecno 
pedaqosko in strokovno dele na podrocju geografije. 
Barbka VIDMAR je najprej koncala Pedaqosko akademijo in postala predmetna uclteljica kemije 
in fizike . Kasneje je ob delu vpisala univerzitetni studij in pridobila strokovni naziv profesorica 



,,

matematike in fizike. Na podiplomskem studiju na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju pa je 
postala se magistra znanosti s podrocja managementa kakovosti storitev . Po strokovnem nazivu 
je svetovalka. Ima 22 let delovnih izkusenj v solstvu. Zaposlena je na Srednji soli Zagorje kot 
profesorica matematike, kjer je tudi podpredsednica sveta sole, vodja aktiva matematikov in 
mentorica Rdecega kriza , bila pa je tudi sindikalna zaupnica . 

Soia SARSEK, profesorica kemije in biologije, specialistka managementa v izobrazevanju , po 
nazivu svetovalka, poucu]e na OS Ledina. Je uspesna mentorica mladim raziskovalcem za kar je 
prejela priznanje Mestne obcine Ljubljana. Aktivno sodeluje na raziskovalnih taborih , ki jih 
organizira zveza prijateljev mladine , sodeluje s Pedaqosko fakulteto in je mentorica studentorn na 
praksi. Vodi nacionalni projekt zdrava sola, bila je multiplikator za podrocje biologije , dodatno pa 
se je usposobila tudi za poucevanje izbirnega predmeta informatika in racunalnistvo v osnovni 
soli. Udelezila se je tudi stevilnih drugih seminarjev za dodatno strokovno izpopolnjevanje. Bila je 
clanica Sveta Sole, predsednica 10 00 sindikata, sindikalna zaupnica , trenutno pa clanica 10 
SVIZA. Na osnovni soli Ledina je koordinirala dve pomembni in odmevni prireditvi in sicer 
obelezitev 150-letnice sole ter dejavnosti ob obisku zupanov evropskih prestolnic . 

Ziva SATTELlNO, profesorica sportne vzgoje, s stirindvajsetletnimi delovnimi izkusniarnl, 
svetovalka po nazivu, je vecino svoje delovne dobe zaposlena na OS Jozeta Moskrica v Ljubljani, 
pred diploma pa je dve leti delala tudi v vzgojno varstvenih organizacijah. Veliko se izobrazuje na 
dodatnih seminarjih, seminarje pa tudi sama organizira, predava, sodeluje v projektih , pripravlja 
ucne programe, pise in objavlja strokovne clanks /revija Moj Malcek/, pripravlja prireditve in 
tekmovanja ter vodi interesne dejavnosti. 

Natasa KRAJNCAN, profesorica defektologije za motnje vedenja in osebnosti in domske 
pedagogike, ima 12 let delovnih izkusenj na podroc]u vzgoje in izobrazevan]a, od teh je 8 let 
pornocnica ravnateljice na OS Bozidarja Jakca v Ljubljani. Po nazivu je svetovalka . Pedaqoski 
proces pozna v vseh njegovih fazah saj je bila zaposlena tako v podaljsanjem bivanju, kot 
svetovalna delavka, izvajala je individualno ucno pornoc in poucevala etiko in druzbo . Posebej se 
je ukvarjala s socialno oqrozenirni otroci ter otroci s tezavarni v socialni integraciji. Kot pornocnica 
ravnateljice je pridobila pomembne vodstvene izkusnje. 

Lenka ZIGON, magistra kemijskega izobrazevanja, ima 26 let delovnih izkusen], od teh 16 let na 
pedaqoskem podroeju. Kot profesorica je poucevala na Splosni in strokovni gimnaziji v okviru 
Solskega centra na Askercevi v Ljubljani. Sedaj je profesorica na Gimnaziji Beziqrad. Izvedla je 
12 pomembnih projektov, med katerimi sta dva prevoda ucnih enot , vodila je studijsko skupino za 
kemijo pri Zavodu za solstvo, kot ocenjevalka je sodelovala na evropskem tekmovanju mladih 
kemikov v Ljubljana. Kot soavtorica je sodelovala pri zakljucnih porocilih mednarodnih ekoloskih 
taborov, pri zakljucnem porocilu CMEPIUS ter pri 5 porocilih za Svet Evrope. Kot soavtorica je 
sodelovala pri pripravi 9 ucnih gradiv (ucbenlkl , delovni zvezki in prirocniki) , za Leksikon Kemija 
(Zalozba Ucila, Trzic 2004) pa je opravila strokovni pregled gesel. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo , izobrazevanje in sport dajeta pozitivno mnenje Natasi 
Krajncan . 

Stevilka : 014-32/2008-4 
V Ljubljani, dne 21. aprila 2008 

Vrotiti : 
Svet os Boz ida ~a Jakca, Nusdorferjeva 10, Ljubljana 

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



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orqanlzaciji 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 16. seji dne 
21 . aprila 2008 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Dr. Vita Kraigherja 

Ljubu BREZOCNIKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Dr. Vita 
Kraigherja. 

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

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

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne Dr. Vita Kraigherja , ki je bil objavljen v 
Solskih razgledih dne 8. 3. 2008, so se prijavili trije kandidati , ki izpolnjujejo 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 izkusen] 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 kot teoretik in praktik (zborovodstvo , clanstvo v posvetovalni skupini Glasbene 
mladine Siovenije) . Prejela je priznanja na obmocnih srecanjih otroskih in mladinskih pevskih 
zborov v letih 2002, 2003 in 2004. Udelezuje se dornacih in mednarodnih konferenc s pedaqosko 
tematiko, objavlja strokovne clanks, teoreticne razprave in raziskovalne naloge, predava, 
pripravlja in vodi kulturne prireditve in aktivno sodeluje z Zavodom republike Siovenije za solstvo 
kot multiplikatorka za akcijsko raziskovanje v okviru inovacijskih projektov . 

Bostjan ZELEZNIK je profesor gospodinjstva in biologije, je po nazivu svetovalec. Tri leta je bil 
pomocnik direktorja v Centru solsklh 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. 



Ljubo BREZOCNIK, profesor sportne vzgoje ime 30 let delovne dobe, od teh 28 let prav na OS 
dr. Vita Kraigherja, ki jo kot ravnatelj vodi ze 14 let. Po nazivu je svetovalec. Imenovani je ves cas 
aktivno sodeloval in se sodeluje na izobrazevanjih za ravnatelje OS v organizaciji Ministrstva za 
solstvo in sport ter Mestne obcine Ljubljana , kjer je tudi clan Komisije za mladinsko raziskovalno 
dejavnost. Dejaven je tudi na aktivih ravnateljev ter v Zdruzenju ravnateljev za obmoe]e Ljubljane . 
Sola je pod njegovim vodstvom sodelovala v stevilnih projektih Ministrstva za solstvo, zavoda za 
solstvo in Mestne obcine Ljubljana. Sola je tudi organizatorica stevilnih prireditev in tekmovanj , 
ucenci sole pa so dobitniki mnogih priznanj na stevilnih podroejih tako v znanju , raziskovalni 
dejavnosti , kot na sportnern podrocju (drugo mesto v leto 2007 me d 46 solarni na obrnocju 
MOL). V lanskem letu so bili dijaki finalisti TV kviza male sive celice , na kar so se posebej 
ponosni. Sola dr. Vita Kraigherja je v casu ravnateljevanja imenovanega dozivela pomembne 
prenove in posodobitve, posebno skrb posveca ravnatelj strokovnemu razvoju in napredovanju 
uciteljev ter medsebojnim odnosom na soli. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport dajeta pozitivno mnenje Ljubu 
Brezocniku. 

Stevilka: 014-33/2008-3 
V Ljubljani, dne 21 . aprila 2008 

Vro~iti: 

Svet os Dr. Vita Kraigherja, Trg 9. maja 1, Ljubljana 

Vvednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo, izobra zeva rue in sport 
SluZba za organiziranj e dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orqanizaciji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, 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 16. seji dne 
21. aprila 2008 sprejel 

MNENJE 

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

Mojci DIMEC BOGDANOVSKI, Mojci HAFNER, Brigiti NOJIC in Mateju PETREVCICU se da 

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

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) mora svet zavoda pred odlocltviio 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 

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

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Srednje vzgojiteljske sole in gimnazije Ljubljana , ki je 
bil objavljen v casopisu Oelo dne 29. 2. 2008, se je prijavilo pet kandidatov. Svet sole je dne 
15. 4. 2008 Komisijo za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja obvestil, da Peter Plevnik od 
svoje kandidature odstopa. 

Mojca DIMEC BOGDANOVSKI, profesorica slovenskega in srbohrvaskeqa jezika, po nazivu 
svetnik , ima 12 let delovnih izkusenj. Siovenski jezik je poucevala na Srednj i kemijski soli v 
Ljubljani, na Drarnsko-qledaliski gimnaziji v Novi Gorici in na Srednji vzgojiteljski soli in gimnaziji 
Ljubljana . Ustanovila je solsko qledallsce in pozneje SILO , solsko impro ligo , tekmovanje v 
qledaliskih improvizacijah za srednjesolce. Bila je clanica strokovne skupine za ustanovitev 
dramsko-qledaliske umetniske gimnazije, je dramaturginja plesnih prireditev, soavtorica, igralka 
in soreziserka nekaterih dramskih uprizoritev. Zaposlena je na Ministrstvu za kulturo. 

Mojca HAFNER, profesorica slovenskega jezika 5 knjlzevnosljo in primerjalne knjizevnosti z 
literarno teorijo , po nazivu svetovalka, ima 28 let delovnih izkusenj in opravljen ravnateljski izpit. 
Poucevala je na Elektro soli, Srednji elektrotehnicni soli in Gimnaziji Moste in Srednji ekonomski 
soli po skrajsanem, triletnem, stiriletnem in gimnazijskem programu. Sodelovala je v razvojnem 
timu Mreze sol na podrocju dela s prizadevnimi dijaki ter pri strategiji za prepreeevanje nasilja. 
Poleg poucevanja je za dijake organizirala tudi informativne in kulturne dneve ter ekskurzije. Kot 



vodja programskega uclteliskeqa zbora za prenovljeni program ekonomski tehnik izvaja tudi 
izobrazevanje strokovnih delavcev. 

Brigita NOJIC, profesorica specialne in rehabilitacijske pedagogike, je svetovalka, ima 16 let 
delovnih izkusen] in opravljen ravnateljski izpit, pripravlja doktorat. Zaposlena je bila v vrtcu, v 
Zavodu Dornava in na nekaterih mariborskih osnovnih selah kot mobilni specialni pedagog. Na 
Zavodu RS za solstvo je predsednica komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Ima 
Iicenco multiplikatorja Zavoda RS za solstvo in je dobitnica priznanja - Iistine Antona Skale za 
pomemben prispevek k razvoju defektoloske teorije in prakse pri Drustvu specialnih in 
rehabilitacijskih pedagogov Siovenije . V prostem casu pri Zvezi Sozitie izvaja predavanja za 
starse . 

Matej PETREVCIC , profesor geografije in zgodovine, svetovalec , ima 16 let delovnih izkusen] in 
opravljen ravnateljski izpit. Pouceval je na Srednji vzgojiteljski soli in gimnaziji Ljubljana, Srednji 
kmetijski soli v Kranju in na Skofijski klasicni 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. 

Stevilka: 014-27/2008-3 
V Ljubljani , dne 21. aprila 2008 

Vroc il i : 
Svel Srednje vzgojiteljske sole in gimnazije Ljubljana, Kardeljeva pI. 16, Ljubljana 

V vednost : 
Direktor MU MOL
 
Oddelek za predsolsko vzgojo , izobrazeva nje in sport
 
Slozba za organiziranje dela MS
 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orqanizacfji 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 16. seji dne 
21. aprila 2008 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole .Joze Moskric 

Simoni KRALJ, Pavlini OSLAK, Bozi SARBEK in Barbki VIDMAR se da pozitivno mnenje h 
kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Joze Moskrie. 

o bra z I 0 zit e v: 
V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07- UPB5) mora svet zavoda pred odlocitvlio 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 Jozeta Moskrica, ki je bil objavljen v 
Solskih razgledih dne 8. 3. 2008, se je prijavilo pet kandidatk, ki izpolnjujejo formalne pogoje za 
razpisano delovno mestno ravnateljice osnovne sole. 

Danica VECERIC, univerzitetna diplomirana pedagoginja in predmetna ucitelj ica zgodovine in 
geografije , z nazivom svetnica, ima 28 let delovnih izkusen] , od teh 19 let v solstvu, Poucuje 
geografijo in zgodovino, drzavljansko vzgojo in etiko in turisticno vzgojo . Je vodja druzboslovno
naravoslovnega aktiva in raziskovalnih taborov, mentorica vesele sole ter ze cetrti mandat 
sindikalna zaupnica. V sodelovanju s Filozofsko fakulteto ter Pedaqoskirn institutorn izvaja 
hospitacijske nastope, predava studentorn 0 izvajanju preverjanja in ocenjevanja znanja, sodeluje 
pri pripravi testov ter terenskih vaj. V solskern letu 2003/2004 je v okviru Zavoda za solstvo vodila 
mentorsko rnrezo za geografijo in sodelovala pri evalvaciji vpeljevanja devetletke. Sodelovala je 
tudi z Andraqoskirn centrom pri usposabljanju uciteljev za program Projektno ucenje mladih. Pri 
Dopisni delavski univerzi poucuie rnlajse odrasle za pridobitev osnovno solske izobrazbe. Je 
soavtorica ucbenikov in delovnih zvezkov ter avtorica knjige Siovenija, ki je namenjena ucencern 
drzav Evropske unije . Drustvo uciteljev geografije ji je podelilo Priznanje za nadpovprecno 
pedaqosko in strokovno dele na podrocju geografije. 

Pavlina OSLAK, univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka in predmetna ucitefjica 
glasbene vzgoje in zborovodstva, svetovalka po nazivu, z enaindvajsetimi leti delovnih lzkusenj in 
vrsto dodatno pridobljenih special no pedaqoskih in drugih strokovnih znanj , je trenutno studentka 
drugega letnika podiplomskega studlja socialne pedagogike. Zelo aktivna je tudi na podrocju 
glasbenega vzgoje in zborovodstva. Poleg sodelovanja v pevskih zborih, deluje na podrocju 



glasbene vzgoje kot teoretik in praktik (zborovodstvo, clanstvo v posvetovalni skupini Glasbene 
mladine Siovenije) . Prejela je priznanja na obrnocnih srecanjih otroskih in mladinskih pevskih 
zborov v letih 2002, 2003 in 2004. Udelezuje se dornacih in mednarodnih konferenc s pedaqosko 
tematiko, objavlja strokovne clanke, 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 . 

Barbka VIDMAR je najprej koncala Pedaqosko akademijo in postala predmetna uciteljica kemije 
in fizike. Kasneje je ob delu vpisala univerzitetni studij in pridobila strokovni naziv profesorica 
matematike in fizike. Na podiplomskem studiju na Fakulteti za organizacijske vede v Kranju pa je 
postala se magistra znanosti s podrocja managementa kakovosti storitev . Po strokovnem nazivu 
je svetovalka. Ima 22 let delovnih izkusen] v solstvu. Zaposlena je na Srednji soli Zagorje kot 
profesorica matematike , kjer je tudi podpredsednica sveta sole, vodja aktiva matematikov in 
mentorica Rdecega kriza, bila pa je tudi sindikalna zaupnica . 

Boza SARBEK, profesorica kemije in biologije, specialistka managementa v izobrazevanju, po 
nazivu svetovalka, poucu]e na OS Ledina. Je uspesna mentorica mladim raziskovalcem za kar je 
prejela priznanje Mestne obcine Ljubljana. Aktivno sodeluje na raziskovalnih taborih, ki jih 
organizira zveza prijateljev mladine , sodeluje s Pedaqosko fakulteto in je mentorica studentorn na 
praksi. Vodi nacionalni projekt zdrava sola, bila je multiplikator za podroqe biologije, dodatno pa 
se je usposobila tudi za poucevan]e izbirnega predmeta informatika in racunalnistvo v osnovni 
soli. Udelezila se je tudi stevilnih drugih seminarjev za dodatno strokovno izpopolnjevanje. Bila je 
clanica Sveta Sole, predsednica 10 00 sindikata, sindikalna zaupnica , trenutno pa clanica 10 
SVIZA. Na osnovni soli Ledina je koordinirala dve pomembni in odmevni prireditvi in sicer 
obelezitev 150-letnice sole ter dejavnosti ob obisku zupanov evropskih prestolnic . 

Simona KRALJ, profesorica razrednega pouka, svetovalka po nazivu ima 21 let delovnih 
izkusen]. Od teh je veclno opravila na OS Joze Moskric kot razredna uciteljica in kasneje 
profesorica razrednega pouka, od leta 2006 pa kot pomocnica ravnatelja. Vsa leta se je ob delu 
izobrazevala, sodelovala je v projektu poskusnega uvajanja devetletke in bila vodja studijske 
skupine pod okriljem Zavoda za solstvo. Kot pornocnica ravnatelja aktivno sodeluje v vecini 
solskih mednarodnih projektov . 

Stevilka : 014-21/2008-3 
V Ljubljani , dne 21 . aprila 2008 

Vrotiti : 
Svet osJozeta Moskrica, Jarska c. 34" Ljubljana 

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

na 

2
 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53 .a elena Zakona 0 orqanizaciji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, 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 16. seji dne 
21. aprila 2008 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Visje strokovne sole Solskega centra za posto, ekonomijo in 
telekomunikacije Ljubljana 

Dragu ZUPANCICU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Vis]e strokovne sole 
Solskega centra za posto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. 

o bra z I 0 i i t e v: 
V skladu s 53. a clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07- UPB5) mora svet zavoda pred odlocitvlio 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 Visje strokovne sole Solskega centra za posto , 
ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana , ki je bil objavljen v casopisu Oelo dne 29. 2. 2008 in na 
spletnih straneh sole , sta se prijavila dva kandidata . Eden kandidat ne izpolnjuje formalne pogoje 
za razpisano delovno mestno ravnatelja omenjenega zavoda . 

Drago ZUPANCIC, univerzitetni diplomirani inzenir elektrotehnike, po nazivu svetnik, ima 
opravljen ravnateljski izpit in 23 let delovnih izkusen] . Zacel je s poucevanjern strokovno-tehnlcnih 
predmetov na srednji soli , nacrtoval in sodeloval pri gradnji laboratorija za elektricne meritve, 
sodeloval pri prenovi programov na srednji soli in bil aktiven v skupini za promocijo sole. Bil 
predstavnik sindikata delavcev, vodja strokovnega aktiva, vodja delegacije delavcev in 
predsednik sveta zavoda . 15 let je deloval tudi v enoti za izobrazevanje odraslih. Na visji 
strokovni soli je pricel sodelovati 1996 v skupini za pripravo visjesolskeqa izobrazevalnega 
programa telekomunikacije, prevzel je projekt priprave katalogov znanja in ga uspesno zakljucil 
leta 1998. Se istega leta zacel delati kot organizator in koordinator dela, leta 2003 je prevzel 
vodenje strokovne sole na SC PET in to dele opravlja se danes. Uspesno je izpeljal prenovo 
obeh visjesolskih stucijskih programov v letih 2006 in 2007 in s sodelovanjem v delovni skupini 
MSS za pripravo sprememb pravilnika 0 vpisu studentov na visje strokovne sole in pravilnika 0 

merilih za ugotavljanje delovne uspesnosf direktorjev in ravnateljev s podroqa visjeqa solstva, 

Zupan in pristojni Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport dajeta pozitivno mnenje 
h kandidaturi Oraga Zupanciea 

Stevilka: 014-29/2008-3 
V Ljubljani, dne 21 . aprila 2008 

Vvednasl: 
Direktor MU MOL
 
Oddelek za predso lsko vzgojo, izobrazevanje in sport
 
Sluzba za organiziranje dela MS
 
arhiv, tu
 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53 .a elena Zakona 0 orqanlzacili 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 16. seji dne 
21. aprila 2008 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Srednje tehnlske in srednje strokovne sole Solskega centra za 
posto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana 

Srecku LANJSCKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje tehniske in 
srednje strokovne sole Solskega centra za posto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana. 

o bra z I 0 zit e v:
 
V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevanja (Uradni list RS, st.
 
16/07- UPB5) mora svet zavoda pred odlocitvl]o 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 tehniske in srednje strokovne sole Solskega centra za 
posto, ekonomijo in telekomunikacije Ljubljana, ki je bil objavljen v casopisu Delo dne 29. 2. 2008 in na 
spletnih straneh sole, so se prijavili trije kandidati. Eden kandidat ne izpolnjuje formalne pogoje za 
razpisano delovno mestno ravnatelja omenjenega zavoda. 

Tanja TOMSIC, profesorica slovenskega jezika, po nazivu svetovalka, ima 13 let delovnih izkusen] in 
opravljen ravnateljski izpit. Veclno delovne dobe je poucevala na osnovnih selah, 4 leta je bila tudi 
ravnateljica osnovne sole. Zaposlena je kot regijski vodja za severo-vzhodno Siovenijo pri podjetju Lango, 
d.o.o. Ljubljana. Kot uclteljica slovenscine je izvajala mentorstvo studentom na pedaqoski praksi, ucencern 
na tekmovanjih v znanju in pri pripravi raziskovalnih nalog, sodelovala pri pripravi ucneqa nacrta za 
slovenscino v devetletki, bila zunanja ocenjevalka pri skupinskem preverjanju znanja za ucence 8. razreda, 
ocenjevalka tekmovalnih nalog za Cankarjevo priznanje in vodja studijske skupine udteliev slovenscine. 

srecko LANJSCEK, profesor zgodovine in sociologije, po nazivu svetovalec, ima 32 let delovnih izkuseni v 
vzgoji in izobrazevanju in opravljen ravnateljski izpit. Od leta 1975 je zaposlen na PIT Izobrazevalnem 
centru (danes Solski center za posto, ekonomijo in telekomunikacije) v Ljubljani kot ucitelj strokovno 
teoreticnih predmetov v srednjih selah. Zadnjih sest let opravlja dele pomocnika ravnatelja STSS SC PET in 
sodeluje pri nacrtovanju dela in vodenju sole, pri delu strokovnih organov, izobrazevanju strokovnih 
delavcev, spremljanju pedaqoskeqa dela, izvajanju vseh dejavnosti sole in mature, nacrtuie nadornescanje 
delavcev in skrbi za nemoten potek vzgojno-izobrazevalnega procesa. 

Zupan in pristojni Oddelek za predsolsko vzgojo, lzobrazevanje in sport dajeta pozitivno mnenje h 
kandidaturi Srecka Lanjscka , 

Stevilka: 014-28/2008-3 
V Ljubljani, dne 21 . aprila 2008 

V vednost : 
Direktar MU MOL 
Oddelek za predso tsko vzgaja, izabrai evanje in sport 
Slui ba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orqanizaciji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, 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 16. seji dne 
21. aprila 2008 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Srednje poklicne sole pri Srednji gradbeni, geodetski in 
ekonomski soli Ljubljana 

Mag. Andreju Berdajsu se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Srednje poklicne sole 
pri Srednji gradbeni , geodetski in ekonomski soli Ljubljana. 

o bra z I 0 zit e v: 
V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in frnanciranju vzgoje in lzobrazevanja (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 ravnateljico Srednje poklicne sole pri Srednji gradbeni , geodetski 
in ekonomski sole Ljubljana, ki je bil objavljen v casopisu Delo dne 4. 3. 2008, se je prijavil en 
kandidat. 

Magister Andrej Berdajs , diplomirani inzenir geodezije , in magister socialne pedagogike , svetnik 
po nazivu, ima 26 let delovnih lzkusen]. Delal je na Geodetskem zavodu Republike Siovenije, na 
Srednji gradbeni, geodetski in ekonomski soli kot ueitelj strokovno tehnicnih predmetov , ravnatelj 
poklicne sole in ravnatelj zavoda . Njegova izobrazba zdruzuje tako strokovno tehnicno kot tudi 
sirse pedaqosko podrocje (opravil je tudi pedaqosko andraqoske izpite) . Gospod Andrej Berdajs 
je tudi avtor in soavtor srednjesolsklh poklicnih in tehnicnlh izobrazevalnih programov , strokovnih 
clankov, soavtor Gradbeniskeqa prirocnika, predsednik Komisije za kadre in izobrazevanje pri GZ 
Siovenije, predsednik izpitne komisije za strokovne izpite v vzgoji in izobrazevanju za podrocje 
srednjega solstva ter se nekaterih drugih odborov na svojem podrocju. Prejel je tudi dye priznanji 
za mentorstvo dijakov - mladih raziskovalcev. 

Zupan in pristojni Oddelek za predsolsko vzgojo , izobrazevanje in sport dajeta pozitivno mnenje 
h kandidaturi mag. Andreja Berdajsa . 

Stevilka: 014-22/2008-3 
V Ljubljani, dne 21. aprila 2008 

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



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orqanizacfji In finaneiranju 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 16. seji dne 
21. aprila 2008 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Glasbene sole Vic Rudnik 

Sasi POTISKU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Glasbene sole Vic Rudnik . 

Obrazlozitev:
 
V skladu s 53.a clenorn Zakona 0 organizaeiji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni
 
list RS, st. 16/07 - UPB5) si mora svet zavoda pred odlocitvi]o 0 izbiri ravnatelja oziroma
 
ravnateljiee 0 vseh kandidatih , ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti ,
 
na obmocju katere ima zavod svoj sedez.
 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljieo Glasbene sole Vic Rudnik, ki je bil objavljen v
 
Uradnem listu RS , st. 25/08 dne 14. 3. 2007, je prispela ena vloga. Na razpis se je kot edini
 
kandidat prijavil dosedanji ravnatelj Sasa Potisk, ki izpolnjuje formalne razpisne pogoje . Svet
 
osnovne sole je zapros il za mnenje lokalno skupnost.
 

sasa POTISK, akademski glasbenik, pianist , ima 17 let delovnih izkusen] , po nazivu je svetnik.
 
Prvotno je pouceval v glasbeni soli Logatee, na glasbeni soli Vic se je zaposlil leta 1992. Do 1997
 
je bil vodja klavirskega oddelka in ueitelj klavirja, potem dve leti pornocnik ravnatelja, leta 1999 pa
 
je postal ravnatelj glasbene sole Vic Rudnik . Imenovani je prav tako direktor glasbene revije
 
»Bilten«, ustanovitelj in direktor Mednarodnih tekmovanj mladih glasbenikov »ITHAKA«,
 
predsednik in clan organizaeijskih odborov vee tekmovanj mladih glasbenikov, pobudnik in
 
predsednik iniciativnega odbora Drustva slovenskih uciteliev kitar EGTA in soustanovitelj
 
Zdruzenja slovenskih klasicnih kitaristov ASCG. Je tudi clan Sveta za glasbeno izobrazevanje
 
Republike Siovenije in clan Komisije za strokovne izpite , Komisije za stipendiranje pri Ministrstvu
 
za kulturo in Komisije za stalno strokovno izpopolnjevanje. Imenovani je tudi avtor strokovnih
 
clankov in predavatelj na mednarodnih konfereneah . V casu , ko je se pouceval , so njegovi ucenci
 
dosegali pomembne uspehe na drzavnih in mednarodnih tekmovanjih mladih glasbenikov. Bil je
 
tudi predsednik delovne skupine za pripravo ucnih nacrtov za klavir in vodja studijskih skupin za
 
klavir, kakor tudi predsednik Komisije za glasbena tekmovanja Republike Siovenije TEMSIG. Kot
 
ravnatelj vodi solo po nacelih dobrega gospodarja, skrbi za dobro opremljenost z instrumenti in
 
drugo ucno tehnologijo , za ustrezne kadre in njihovo izobrazevanje ter napredovanje.
 

Stevilka : 014-35/2008-4
 
V Ljubljani , dne 21. aprila 2008 

Vrol iti : 
Svet Glasbene sole Vic Rudnik, Gradaska ul. 24, Ljubljana 

Vvednost: 
Oirektor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo , izobrazevanje in sport 
Sluzba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 

ZUPAN 
estne Ljubljana 

z 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 55. elena Zakona a socialnem varstvu (Uradni list RS, 51. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 
41/07 - popr. in 122/07 - US) ter 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, 
51. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 16. seji dne 
21 . aprila 2008 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana 
v Svet Doma starejsih obcanov Ljubljana - Siska 

I. 

V Svet Doma starejsih obcanov Ljubljana - Siska s e i men u j e : 

Bojana KOS. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka: 014-38/2008-2 
V Ljubljani, dne 21. aprila 2008 

Vrocit': 
Bajana KOS. Cesta na Laze 10, Lj.,
 
Svetu javnega zavada Doma stariesih obcanov Ljubljana - Siska , Kunaverjeva 15. Lj.
 

V vednost: 
Direktor Mestne uprave MOL 
Sluzba za organiziranje dela MS 
Oddelek za zdravje in socialno varstvo 
arhiv, tu 


