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PREDLOG 
5.3.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona a organizaciji 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 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole narodnega heroja Maksa Pecarja
 

I. 
Poloni PECJAK preneha mandat clanice Sveta Osnovne sale narodnega heroja Maksa Pecarja. 

II. 

V Svet Osnovne sale narodnega heroja Maksa Pecarja se za predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana i men u j e : 

Janko JARC. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta sale.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 
S sklepom st. 014-94/05-2 a imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v 
Svet Osnovne sale narodnega heroja Maksa Pecarja je bila na 24. seji mestnega sveta dne 
14. 11. 2005 imenovana za clanico sveta sale Polana Pecjak. Dne 29. 1. 2008 je imenovana 
sporocila Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja , da odstopa iz sveta sale. Na tej 
podlagi je Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja pricela s postopkom 
evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

Prispel je en predlog , zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Janka Jarca. 
Imenovani se je rodil leta 1944. Po izobrazbi je univ. dipl. teolog in specialni pedagog ter stanuje 
v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 18. seji dne 5. 3. 2008 oblikovala 
predlog sklepa a imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet 
Osnovne sale narodnega heroja Maksa Pecaria , ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
5.3.2008 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07- uradno precisceno 
besedilo) in 5. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Svetovalnega centra za otroke, mladostnike 
in starse Ljubljana (Uradni list RS, st. 68/98 in 85/99) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .... . 
seji dne ... . sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Svetovalnega centra za otroke, 

mladostnike in starse Ljubljana 

I. 
Anji BAH ZIBERT preneha mandat clanlce Sveta Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 

starse Ljubljana. 

II. 
V Svet Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starse Ljubljana se za predstavnika Mestne 
obcine Ljubljana i men u j e : 

Bostjan CIZELJ. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

o b r e z l o z l t e v : 
Dolocbe 5. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 
starse Ljubljana (Uradni list RS, st. 68/98 in 85/99) med drugim dolocajo , da so v svet zavoda 
imenovani trije predstavniki ustanovitelja . Navedeni odlok tudi doloca, da so clani sveta imenovani za 
stiri leta. 

S sklepom stevilka 014-56/07-2 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet 
Svetovalnega centra za otroke , mladostnike in starse Ljubljana je bila na 8. seji mestnega sveta dne 
24. 9. 2007 med drugim imenovana za predstavnico sveta zavoda Anja Bah Zibert. One 23. 1. 2008 je 
imenovana zaprosila Komisijo za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja , da zaradi osebnih 
razlogov pricne postopek za njeno razresitev. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

Prispel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati mestnega svetnika Bostjana 
Cizlja. Imenovani se je rodil leta 1976. Po izobrazbi je lesarski tehnik , ki dela kot podjetnik - direktor. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 18. seji dne 5. 3. 2008 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Svetovalnega centra 
za otroke, mladostnike in starse Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
5.3.2008 

Na podlagi 28. elena Zakona 0 zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, st. 23/05 - UPB2), Odloka 0 

ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkoloski lnstltut Ljubljana (stevilka 513-03/2002-2) in 
27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07- uradno precisceno besedilo) je 
Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na ..... seji dne .... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 
Mestne obclne Ljubljana v Svetjavnega zdravstvenega zavoda Onkoloskl Instltut Ljubljana 

I. 

Janiju MODERENDORFERJU preneha mandat clana Sveta javnega zdravstvenega zavoda 

Onkoloski lnstltut Ljubljana. 

II. 
V Svet javnega zdravstvenega zavoda Onkoloski institut Ljubljana se za predstavnico Mestne obcine 
Ljubljana i men u j e : 

mag. Nives CESAR. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 
Zakon 0 zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, st. 23/05 - UPB2) v 28. clenu med drugim doloca, da 
svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, delavcev zavoda in zavarovancev oziroma drugih 
uporabnikov. Svet zavoda , ki opravlja dejavnost na sekundarni ravni, sestavljajo tudi predstavniki obcin 
oziroma mesta, na katerih obmocju zavod opravlja dejavnost. Sestava in stevilcno razmerje je 
doloceno z aktom 0 ustanovitvi zavoda. 

S sklepom stevilka 014-26/06-2 0 imenovanju enega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet 
javnega zdravstvenega zavoda Onkoloski instltut Ljubljana je bil na 30. seji mestnega sveta dne 
29. 5. 2006 imenovan za predstavnika Mestne obcine Ljubljana Jani MOderndorfer. One 30. 1. 2008 je 
imenovani sporocil predsedniku Sveta Onkoloskeqa institute Ljubljana, da nepreklicno odstopa s 
funkcije clana. Z dopisom je seznanil tudi Komisijo za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja. 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 mestno svetnico mag. Nives 
Cesar. Imenovana se je rodila leta 1956. Po izobrazbi je magistra dr. medicine, ki dela kot podjetnica. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 18. seji dne 5. 3. 2008 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zdravstvenega 
zavoda Onkoloski instltut Ljubljana , ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
5.3.2008 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji 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 Vrtca Mojca 

Jovi VIDMAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Mojca. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

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

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Mojca , ki je bil objavljen v Solskih razgledih 
dne 6. 10. 2007 , sta prispeli dve vlogi. Pri odpiranju vloge je bilo ugotovljeno, da obe kandidatki 
ustrezata razpisnim pogojem. Svet vrtca je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. Kandidatka 
Darja Babic je dne 10. 1. 2008 posredovala svetu vrtca dopis , da umika vlogo. 

Jovi Vidmar je koncala studij na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni naziv 
profesorica socialne pedagogike. Ima 23 let delovnih izkusnj v vrtcu. Od junija 1984 do 
1. 10. 1999 je bila vzgojiteljica predsolskih otrok v Vrtcu Jarse. Od 1. 10. 1999 do 1. 2. 2003 pa je 
v tem vrtcu opravljala delo svetovalne delavke. Od 1. 2. 2003 (konec mandata 1. 2. 2008) 
opravlja delo ravnateljice v Vrtcu Mojca . V njenem razvojnem nacrtu je pozornost namenjena 
komunikacijskim sposobnostim zaposlenih , delovnem vzdusju, izobrazevanju, varnosti , 
sodelovanju, opremi in prostoru . Vodenje in upravljanje ali management vrtca vidi kandidatka kot 
celosten proces, katerega en sam clovek - ravnatelj ne more obvladati , zato vidi prednost v 
oblikovanju timov, kjer se njihova strokovna usposobljenost, vescine in druge lastnosti prepletajo. 

Zupan in pristojni Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevan]e in sport podpirata kandidaturo 
Jovi Vidmar. 

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

kandidatih za ravnateljico Vrtca Mojca na 18. seji dne 5. 3. 2008 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Jovi Vidmar in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
5.3.2008 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
st. 16/07 - UPB5) in 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Otona Zupancica 

Majdi STIH se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Otona Zupancica . 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

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

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Otona Zupancica, ki je bil objavljen v Solskih 
razgledih dne 12. 1. 2008 je prispela ena vloga, ki ustreza pogojem razpisa. Svet osnovne sole je 
zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Majda Stih je koncala studl] leta 2001 na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni 
naziv diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok. Ima 34 let delovnih izkusenj v vrtcu. Svojo 
poklicno pot je zacela v Vrtcu Mladi rod kot vzgojiteljica, kjer je bila zaposlena stirinajst let. Od 
1. 9. 1987 je zaposlena v Vrtcu Otona Zupancica kot pedaqoski vodja, od 1. 8.1995 pa v tem 
vrtcu opravlja dele ravnateljice. V njenem razvojnem nacrtu je pozornost namenjena vzgojno 
izobrazevalnernu procesu, zadovoljstvu udelezencev, izboljsaniu materialnih pogojev in razvoju 
zaposlenih. Zelja kandidatke je nadaljevati delo z Ijudmi, ki jim zaupa ter skupaj slediti 
spremembam in zahtevam okolja in druzbe, v kateri deluje. 

Zupan in pristojni Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport podpirata kandidaturo 
Majde Stih. 

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

kandidatih za ravnateljico Vrtca Otona Zupancica na 18. seji dne 5. 3. 2008 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Majde Stih in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
5.3.2008 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orqanlzacili 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 preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne .. . 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Bicevje 

Danici VECERIC in Miriam STANONIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico 
Osnovne sole Bicevje. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

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, 51. 16/07- UPB5) mora svet zavoda pred odlocitvijo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 

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

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole Bicevje, ki je bil objavljen v casopisu 
Delo dne 25. 1. 2008, se prijav ilo devet kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje za razpisano 
delovno mestno ravnatelja/ice osnovne sole. 

Danica VECERIC, univerzitetna diplomirana pedagoginja in predmetna uciteliica zgodovine in 
geografije, z nazivom svetnica, ima 28 let delovn ih izkusenj , 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 Pedaqoskim lnstitutcrn 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 ucitefjev za program Projektno ucenje mladih. Pri 
Dopisni delavski univerzi poucu]e mlajse odrasle za pridobitev osnovnosolske izobrazbe. Je 
soavtorica ucbenikov in delovnih zvezkov ter avtorica knjige Siovenija, ki je namenjena ucencern 
drZav Evropske unije . Drustvo uclteliev geografije ji je podelilo Priznanje za nadpovprecno 
pedaqosko in strokovno dele na podroeju geografije. 

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 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 dornaclh 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 . 

Maja NOVLJAN, diplomirana pedagoginja in sociologinja, po nazivu svetovalka , je na osnovni 
soli Bicevje zaposlena od leta 1992. Enajst let je delala v oddelkih podaljsaneqa bivanja, zadnja 4 
leta pa je svetovalna delavka . Vodi interesne dejavnosti , se udelezuje taborov v organizaciji sole 
(kot izvajalka in pripravljalka materialov) in sodeluje v razlicnih projektih. V Knjiznici Otona 
Zupancica je izvedla nekaj delavnic za udelezence razlicnih starosti , z zalozbo DZS pa je 
sodelovala pri promociji ucbenlskeqa gradiva za 1. triletje. Sodelovala je pri pripravi delovnega 
zvezka za nizjo stopnjo, kot soavtorica strokovnega prispevka iz prakse pa je sodelovala tudi na 
2. mednarodni konferenci 0 speciflcnlh tezavah , Je soavtorica dveh postavitev razstav druzinskih 
jaslic in treh razstav velikonocnlh pisanic v organizaciji casopisa Krnecki glas v Ijubljanski Mestni 
hisl. Trenutno ji tece drugi mandat sindikalnega zaupnika. 

Barbka VIDMAR je najprej koncala Pedaqosko akademijo in postala predmetna uciteljica kemije 
in fizike. Kasneje je ob delu vpisala univerzitetni studi] 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 . 

Marta PRAPROTNIK, profesorica fizike, svetovalka po nazivu je svojo poklicno pot pricela prav 
na as Bicevje. Kljub dvema prekinitvama , je zaposlitev na tej soli obakrat obnovila. Po nekaj letih 
poucevan]a matematike in fizike je bila 5 let in pol pornocnica ravnatelja za predmetno stopnjo, od 
leta 2002 pa je ravnateljica sole. V casu njenega mandata je bila sola prenovljena in 
posodobljena. Prenovljena in posodobljena je bila tudi oprema in ucna tehnologija . Sola Bicevje 
posluje v dveh stavbah, kar postavlja pred ravnatelja dodatne organizacijske napore. Solski okclis 
as Bicev]e vkljucuje tudi Prehodni mladinski dom Malci Bellceve, v katerega so vkljuceni otroci, 
ki pogosto izvirajo iz socialno in ekonomsko oqrozenih druzin ter iz druzln priseljencev iz 
razlicnih kulturnih in jezikovnih sredin, kar pomeni dodatne napore in odgovornosti pri vodenju 
zavoda. Ravnateljica Marta Praprotnik je v obdobju svojega mandata znala uskladiti dostikrat 
tezavne razmere z zahtevami in omejitvami , ki so jih sole v zadnjem casu delezne . 

Bostjan ZELEZNIK je diplomirani profesor biologije in gospodinjstva . Ima 12 let delovnih izkusen] 
v vzgoji in izobrazevanju. Pouceval je na vseh nivojih osnovnega in srednjega izobrazevanja. 
Trenutno poucu]e spoznavanje narave, naravoslovje in biologijo na as, kjer ze 5 let samostojno 
vodi mednarodni projekt Comenius. Po nazivu je svetovalec. Sodeloval je pri nastajanju Centra 
solskih in obsolsklh dejavnosti, kjer je bil tri leta pornocnik direktorja za kulturo bivalnega 
standarda in prehrano. Z avtorskimi prispevki se je udelezeval mednarodnih strokovnih 
kongresov s podrocja prehrane in naravoslovja . Na soli je vodja sanitarno-higienskega rezirna, 
vodja prehrane za vrtec in organizator solske prehrane. Ima dragocene organizacijske izkusnje s 
solo v naravi, naravoslovnimi in druzboslovnimi tabori , kot clan in predsednik sveta ene od 
osnovnih sol pozna tudi pristojnosti sveta sole, kakor tudi solsko in delovnopravno zakonodajo. 
Kot sindikalnemu zaupniku in predsedniku sveta sole mu je bilo ornoqoceno spoznati poslovanje 
prav vseh organov sole kot javnega zavoda. 

Miriam STANONIK diplomi rana muzikologinja in profesorica slovenscine, po nazivu svetovalka 
ima 22 let delovnih izkusen]. Dve leti je delala kot tajnica Glasbene mladine Ljubljanske, od leta 
1987 pa ves cas poucu]e. Kot izprasevalka in ocenjevalka je clanica izpitnih komisij, komisije za 
ucbenike pri Strokovnem svetu RS za splosno izobrazevan]e, kot uclte] praktik sodeluje tudi z 
zalozbo Rokus. Pridobila je tudi specialna znanja in sicer s podrocja Gestald pedagogike, 
srnucanja in turizma. Kot prevajalka in urednica je sodelovala pri izdaji nekaterih prirocnikov in 
zbornikov, sodelovala pa je tudi pri pripravi radijskih oddaj in televizijskih oddaj. Pripravila je 5 



avtorskih videokaset z razlicno tematiko. Pela je v vec zborih ter vodila solske in mladinske zbore 
in vokalne sestave. 

Meta TRCEK je profesorica matematike in tehnike, ima stirinajst let delovnih izkusen] in naziv 
svetovalka. Je podpredsednica sveta sole, na kateri poucule ze vsa leta svoje pedaqoske prakse. 
Aktivna v projektu EKO, od leta 2000 je vodila delavnice na Siovenskem festivalu znanosti, ki 
ima mednarodni znaca] in ga vsako leto organizira Siovenska znanstvena fundacija..Je mentorica 
Vesele sole, za katero izvaja tudi pedaqoske delavnice in pise strokovne prispevke. Vodila je 
strokovne aktive matematike , tehnike in fizike, organizirala racunalniske teca]e in vodila razlicne 
krozke, Udelezila se je vrste izobrazevalnih seminarjev na podrocju fizike, tehnike, racunalnistva, 
razrednistva in didaktike. 

Anja PODLESNIK FETIH , profesorica sportne vzgoje, smer specialna sportna vzgoja, svetovalka 
po nazivu, 56 leti delovnih izkusenj. Trenutno je v pripravi njena doktorska disertacija z naslovom 
Vpliv spottne dejavnosti, necine prehranjevanja in razvad na pocutje nosecnice in izid nosecnosti. 
Je vodja aktiva sportnih pedagogov . Po dodatnih izobrazevanjih je pridobila naziv multiplikator za 
predmetno podroc]e sportne vzgoje. Aktivno sodeluje z Zavodom za solstvo kot vodja tima za 
vodenje seminarjev za ucitelje. Je clanica sveta OS Gradec v Litiji, na kateri poucu]e sportno 
vzgojo. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport podpirata kandidaturi Danice 
Veceric in Miriam Stanonik . 

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

kandidatih za ravnatelja/ico Osnovne sole Bicevje na 18. seji dne 5. 3. 2008 ter oblikovala 
predlog pozitivnega mnenja h kandidaturama Danice Veceric in Miriam Stanonik in ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
5.3.2008 

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 preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Mladinskega doma .Jarse 

Borutu KOZUHU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Mladinskega doma Jarse. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list 
RS, st. 16/07- UPB5) mora svet zavoda pred odlocitvjjo 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 Mladinskega doma Jarse, ki je bil objavljen v Solskih 
razgledih dne 22. 12. 2007, sta se prijavila dva kandidata, ki izpolnjujeta formalne pogoje za 
razpisano delovno mestno ravnateljalice zavoda. 

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 special no 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 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 . 

Borut KOZUH je univerzitetni diplomirani profesor defektologije in svetnik po nazivu. Ima 23 let 
delovnih izkusenj. Mladinski dom Jarse uspesno vodi ze tretji mandat. Sprva je delal v Vzgojnem 
zavodu Logatec kot vzgojitelj, po manj kot dveh letih so ga povabili v sluzbo na Center za 
socialno dele Ljubljana, kjer je postal prvi preventivni delavec centrov za socialno dele na 
podroeju dela z mladino. Na tem podrocju je z velikim posluhom za dele z mladimi razvil ali se 
vkljucil v ze obstojece projekte, ki se danes izvajajo na obrnocju cele Siovenije. V projektu 
Mladinske delavnice je bil instruktor in edukator edukatorjev . Danes ta projekt izvaja Drustvo za 
preventivno delo, v katerem je gospod Borut Kozuh predsednik upravnega odbora. Leta 1990 je 
ustanovil Center za pornoc mladim, ki je bil prva neodvisna svetovalnica za mlade in deluje se 
danes. S prostovoljnimi sodelavci v okviru drustva »N'c posebnega ali nocna mora« izvaja trening 
socialnih vescin za mlade. Ze v okviru MD Jarse je leta 1998 ustanovil in do javne veljave 
pripeljal vzgojni program Produkcijska sola, ki je danes vzorcna ustanova za slovensko 



izvendruzlnsko vzgojo. Borut Kozuh je tudi avtor pamfleta 0 drogah tudi taka, soavtor 
informatorja za mlade Ce te stiska stiska u Lub/an in vzgojnega prirocnika Ma/e knjige za velike 
stetse. Ima se vrsto drugih strokovnih objav. Kot znanega in inovativnega strokovnjaka ga vabijo 
k sodelovanju v stevilne komisije in delovne skupine na podrocju solstva. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo. izobrazevan]e in sport podpirata kandidaturo Boruta 
Kozuha, 

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

kandidatih za ravnatelja/ico Mladinskega doma Jarse na 18. seji dne 5. 3. 2008 ter oblikovala 
predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Boruta Kozuha in ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
5.3. 2008 

Na podlagi 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 
41/07 - popr. in 122/07 - US) ter 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 direktorico
 
Varstveno delovnega centra Toncke Hocevar
 

Nadji GANTAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Varstveno delovnega centra 
Toncke Hocevar. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu s 56. clenorn Zakona 0 socialnem varstvu si mora svet zavoda pred imenovanjem 
direktorja oz. direktorice pridobiti mnenje lokalne skupnosti, v kateri ima zavod svoj sedez, 

Svet Varstveno delovnega centra Toncke Hocevar (v nadaljevanju: zavod) je Mestno obcino 
Ljubljana zaprosil za predhodno mnenje k imenovanju direktorice tega zavoda. 

Nadja GANTAR, rojena leta 1970, je po izobrazbi univerzitetna diplomirana sociologinja. 
Imenovana dela od leta 2002 kot koordinatorka programov v Centru za socialno dele Radovljica. 
Od leta 1998 do leta 2002 je bila svetovalka in vodja programa psihosocialna pornoc zrtvarn 
nasilja. Pred tem pa je bila dve leti zaposlena na Osnovni soli Skofja Loka kat uciteljica predmeta 
»Eltka in druzba«. Oddelek za zdravje in socialno varstvo ugotavlja , da ima predlagana ustrezna 
znanja in izkusnje za vodenje tega zavoda . 

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

kandidatki Nadji Gantar za direktorico tega zavoda na 18. seji dne 5. 3. 2008 in oblikovala 
predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi za imenovano, ki ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
5.3.2008 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66-07 - uradno 
precisceno besedilo) in 7. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Svetovalnega centra za 
otroke, mladostnike in starse Ljubljana (Uradni list RS, st. 68/98 in 85/99) je Mestni svet Mestne 
cbcine Ljubljana na ..... seji dne .....sprejel 

S K L E P 

o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda 
Svetovalni center za otroke, mladostnike in starse Ljubljana 

Mestni svet Mestne obcine Ljubljana daje soglasje k imenovanju dr. Zorana PAVLOVICA za 
direktorja javnega zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starse Ljubljana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev: 

V skladu s 7. clenorn Odloka 0 ustanovitvi Javnega zavoda Svetovalnega centra za otroke, 
mladostnike in starse Ljubljana direktorja imenuje (in razresu]e) svet zavoda s soglasjem 
ustanovitelja. 

Svet zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starse Ljubljana je objavil javni razpis za 
prosto delovno mesto direktorja v casoplsu Delo dne 14. 12. 2007. V zakonitem roku sta se 
prijavila dva kandidata , ki izpolnjujeta razpisane pogoje. 

Dr. Zoran Pavlovic, univ. dipl. psiholog, znanstveni svetnik, ima 25 let delovnih izkusenj, od tega 
pet let na vodstveni funkciji na podrocju raziskovalne dejavnosti. Bil je Fulbrightov stipendlst za 
doktorski stud] v ZDA in stipendist vlade Kraljevine Belgije za postdoktorsko raziskovalno 
sodelovanje. V naziv visjega znanstvenega sodelavca je bil habilitiran na lnstitutu za kriminologijo 
pri Pedaqoski fakulteti leta 2001, v naziv znanstvenega svetnika na Pedaqoskern instltutu leta 
2006, v naziv docenta prvlc habilitiran leta 1996 in drugie leta 2004. Je nosilec raziskovalnega 
projekta na temo nasilja v solskern prostoru in izpolnjuje pogoje za nosilca aplikativnih projektov 
Ministrstva za znanost in tehnologijo . Na osnovi raziskovalnega dela je objavil dve knjigi in vee 
clankov, Je avtor Kodeksa eticneqa ravnanja v vrtcu, ki ga je sprejela Sekcija za predsolsko 
pedagogiko pri Zvezi pedaqosklh delavcev Siovenije . Raziskovalno dele trenutno posveca 
medkulturni studi]i 0 otrokovih pravicah . Imenovani je clan drustva psihologov Siovenije in 
soustanovitelj Mreze za raziskovanje otrokovih pravic v vzgoji in izobrazevan]u (»Network for 
research on children's rights in education«) znotraj Evropskega zdruzenja raziskovalcev v 
edukaciji (EERA). V letih 2002-2005 je bil tudi clan izvrsneqa odbora zdruzenja in tri leta clan 
predsedstva Koordinacije raziskovalnih institutov Siovenije (KORIS). Na pedaqoskern podrocju je 
predaval 0 razlicnih vidikih otrokov ih pravic ter slabega ravnanja z otroki studentorn socialne 
pedagogike na Pedaqoskl fakulteti kot zunanji sodelavec. Leta 2000 je imel predavanje na 
mednarodnem podiplomskem kursu 0 viktimologiji, leta 2004 pa je predaval na edinem uradnem 
magistrskem studiju otrokovih pravic na lnstitutu Kurt Bosch, v Sionu v Svici. Je tudi ustanovni 
clan zdruzenia za promocijo znanosti Znanost Siovenija in predsednik Nacionalnega odbora za 
uresnlcevan]e otrokovih pravic pri Unicef Siovenija . 



• 

Zupan in pristojni Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport dajeta soglasje k 
imenovanju dr. Zorana Pavlovica za direktorja javnega zavoda . 

Komisija za mandatna vprasania, volitve in imenovanja je predmetno zadevo obravnavala na 
18. seji dne 5. 3. 2008, ko je oblikovala predlog sklepa 0 soglasju k imenovanju direktorja javnega 
zavoda Svetovalni center za otroke, mladostnike in starse, ki ga predlaga Mestnemu svetu 
Mestne obcine Ljubljana v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 


