
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, 51. 3/07 - UPB2, 23/07 - popr., 
41/07 - popr. in 122/07 - US) ter 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 
51. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 14. seji dne 
10. marca 2008 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za direktorico
 
Varstveno delovnega centra Toncke Hocevar
 

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

Stevilka: 014-12/2008 -5 
V Ljubljani, dne 10. marca 2008 

ZUPAN 
stne ob v. ·ubljana 

Vroeil i : 
Svel Varstveno delovnega centra Toncke Hocevar 
Vodnikova 56, Ljubljana 

Vvednosl: 
Direklor MU MOL 
Odde lek za zdravje in socia lno varstvo 
Sluiba za organizi ranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 orqanizaclli 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 14. seji dne 
10. marea 2008 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Mladinskega doma Jarse 

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

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona 0 organizaeiji in finaneiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 16/07- UPB5) mora svet zavoda pred odlocitvijo 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 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 ravnatelja/iee zavoda. 

Pavlina OSLAK, univerzitetna diplomirana profesoriea razrednega pouka in predmetna uciteliica 
glasbene vzgoje in zborovodstva, svetovalka po nazivu, z enaindvajsetimi leti delovnih izkusen] in 
vrsto dodatno pridobljenih speeialno pedaqosklh in drugih strokovnih znanj, je trenutno studentka 
drugega letnika podiplomskega studija soeialne 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 konferene 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 akeijsko raziskovanje v okviru inovaeijskih 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 Logatee kot vzgojitelj , po manj kot dveh letih so ga povabili v sluzbo na Center za 
soeialno dele Ljubljana, kjer je postal prvi preventivni delavee eentrov za soeialno dele na 
podrocju 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 obmocju eele 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 mlad im, ki je bil prva neodvisna svetovalniea za mlade in deluje se 
danes. S prostovoljnimi sodelavei v okviru drustva »N'c posebnega ali nocna mora« izvaja trening 



socialnih vescm 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 
izvendruzinsko vzgojo. Borut Kozuh je tudi avtor pamfleta 0 drogah tudi taka, soavtor 
informatorja za mlade Ce te stiska stiska u Lublan in vzgojnega prirocnika Male knjige za velike 
sterse. 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, izobrazevanje in sport podpirata kandidaturo Boruta 
Kozuha. 

Stevilka: 014-6/08-3 
V Ljubljani, dne 10. marca 2008 

Vrociti: 
Svet Mladinskega doma Jarse, Jarska c. 44, Ljubljana 

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

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 



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 14. seji dne 10. 
marca 2008 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. 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenom 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 Osnovne sole Bicevje, ki je bil objavljen v casopisu 
Delo dne 25. 1. 2008, se prijavilo devet kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje za razpisano 
delovno mestno ravnatelja/ice osnovne sole. 

Danica VECERIC, univerzitetna diplomirana pedagoginja in predmetna uciteljica 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 Pedaqoskim mstitutorn izvaja 
hospitacijske nastope, predava studentom 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 mrezo 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 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 . Orustvo ucitefjev geografije ji je podelilo Priznanje za nadpovprecno 
pedaqosko in strokovno dele na podrocju geografije. 

Pavlina OSLAK, univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka in predmetna uciteljica 
glasbene vzgoje in zborovodstva, svetovalka po nazivu, z enaindvajsetimi leti delovnih izkuserjj in 
vrsto dodatno pridobljenih specialno pedaqoskih in drugih strokovnih znanj , je trenutno studentka 
drugega letnika podiplomskega studija socialne pedagogike. Zelo aktivna je tudi na podroeju 



glasbenega vzgoje in zborovodstva. Poleg sodelovanja v pevskih zborih, deluje na podroeju 
glasbene vzgoje kot teoretik in praktik (zborovodstvo, clanstvo v posvetovalni skupini Glasbene 
mladine Siovenije). Prejela je priznanja na obrnocnlh srecanjih otroskih in mladinskih pevskih 
zborov v letih 2002, 2003 in 2004. Udelezuje se domacih 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 podajjsaneqa bivanja, zadnja 4 
leta pa je svetovalna delavka. Vodi interesne dejavnosti, se udelezu]e taborov v organizaciji sole 
(kot izvajalka in pripravljalka materialov) in sodeluje v razlicnih projektih . V Knjiznici Otona 
Zupancica je izvedla nekaj delavnic za udelezence razficnih 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 druzinsklh 
jaslic in treh razstav velikonocnih pisanic v organizaciji casopisa Krneckl glas v Ijubljanski Mestni 
hisi. 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 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 lzkusenj 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 
poucevanja 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 okolis 
as Bicevje vkljucuje tudi Prehodni mladinski dom Malci Beliceve, v katerega so vkljuceni otroci, 
ki pogosto izvirajo iz social no in ekonomsko oqrozenlh druzin ter iz druzin 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 poucuje 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 obsolskih 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 rezlma, 
vodja prehrane za vrtec in organizator solske prehrane. Ima dragocene organizacijske izkusnie 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 diplomirana muzikologinja in profesorica slovensclne, po nazivu svetovalka 
ima 22 let delovnih izkusenj. Dve leti je delala kot tajnica Glasbene mladine Ljubljanske, od leta 
1987 pa ves cas poucuje. Kot izprasevalka in ocenjevalka je clanica izpitnih komisij, komisije za 
ucbenike pri Strokovnem svetu RS za splosno izobrazevanje, kot ucitel] 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 vee zborih ter vodila solske in mladinske zbore 
in vokalne sestave. 

Meta TRCEK je profesorica matematike in tehnike , ima stirinajst let delovnih izkuseo] in naziv 
svetovalka. Je podpredsednica sveta sole, na kateri poucuje ze vsa leta svoje pedaqoske prakse. 
Aktivna v projektu EKO, od leta 2000 je vodila delavnice na Siovenskem festivalu znanosti, ki 
ima mednarodni znacaj in ga vsako leta organizira Siovenska znanstvena fundacija ..Je mentorica 
Vesele sole, za katero izvaja tudi pedaqoske delavnice in plse 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 , 5 6 leti delovnih izkusenj, Trenutno je v pripravi njena doktorska disertacija z naslovom 
Vpliv spottne dejavnosti, nectne prehranjevanja in razvad na pocutje nosecnice in izid nosecnosti. 
Je vodja aktiva sportnih pedagogov. Po dodatnih izobrazevanjih je pridobila naziv multiplikator za 
predmetno podrocje sportne vzgoje. Aktivno sodeluje z Zavodom za solstvo kot vodja tima za 
vodenje seminarjev za ucitel]e. 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. 

Stevilka: 014-13/08-3 
V Ljubljani, dne 10. marca 2008 

Vrociti: 
Svet os Bitevje,Splitska ul. 13, Ljubljana 

V vednosl: 

ZUPAN 
Mestne obci 'ubljana 

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. 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 obeine Ljubljana na 14. seji dne 10. marca 2008 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Otona Zupancica 

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

Obrazloiitev: 

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 odlocitviio 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 studij leta 2001 na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni 
naziv diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok. Ima 34 let delovnih izkusen] 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 
lzobrazevalnernu procesu, zadovoljstvu udelezencev, izboljsanlu materialn ih pogojev in razvoju 
zaposlenih. Zelja kandidatke je nadaljevati dele 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. 

Stevilka: 602-170/2008-4 
V Ljubljani, dne 10. marca 2008 

Vrociti: 
Svet Vrtca Otona ZupanCiea,Parmska c. 41, Ljubljana 

V vednosl: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsotsko vzgojo, izobrai evanje in sport 
Slui ba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaeiji 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 14. seji dne 10. marea 2008 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Mojca 

Jovi VIDMAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljieo Vrtea Mojea. 

Obrazlozitev: 

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

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

Jovi Vidmar je koncala studf na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni naziv 
profesoriea soeialne pedagogike. Ima 23 let delovnih izkusnj v vrteu. Od junija 1984 do 
1. 10. 1999 je bila vzgojiteljiea predsolskih otrok v Vrteu Jarse. Od 1. 10. 1999 do 1. 2. 2003 pa je 
v tem vrteu opravljala deja svetovalne delavke. Od 1. 2. 2003 (konee mandata 1. 2. 2008) 
opravlja deja ravnateljiee v Vrteu Mojea. V njenem razvojnem nacrtu je pozornost namenjena 
komunikaeijskim sposobnostim zaposlenih , delovnem vzdusju, izobrazevanju, varnosti, 
sodelovanju, opremi in prostoru. Vodenje in upravljanje ali management vrtea vidi kandidatka kot 
eelosten proees, 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, izobrazevanje in sport podpirata kandidaturo 
Jovi Vidmar. 

Stevilka: 014-74/07-4 
V Ljubljani, dne 10. marea 2008 

Vrociti: 
Svet Vrtea Mojca, l.evicnikova 11, Ljubl jana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za preds olsko vzgojo, izobr azevanje in sport 
Sluzba za organizira nje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66-07 - uradno 
precisceno besedilo) in 7. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Svetovalnega centra za 
otroke, mladostnike in starse Ljubljana (Uradni list RS, St. 68/98 in 85/99) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na 14. seji dne 10. marca 2008 sprejel 

5 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: 014-61/07-7 
V Ljubljani, dne 10. marca 2008 

Vroclti: 
Svet Svetovalnega centra za otroke , mladostnike in starse 
Gotska 18, Ljubljana 

V vednos!: 
Direklor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo, izobraievanje in sport 
Slui ba za organizi ranje dela MS 
arhiv, tu 

ZUPAN 
tne 0 v. jubljana 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

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

ustanovitvi javnega zdravstvenega zavoda Onkoloski institut Ljubljana (stevilka 513-03/2002-2) in 
27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07- uradno precisceno besedilo) je 
Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na 14. seji dne 10. marca 2008 sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 
Mestne obclne Ljubljana v Svetjavnega zdravstvenega zavoda Onkoloski lnstltut Ljubljana 

I. 

Janiju MODERENDORFERJU preneha mandat clana Sveta javnega zdravstvenega zavoda 

Onkoloski instltut 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: 014-26/2006-4 
V Ljubljani, dne 10. marca 2008 

Vrociti: 
Jani MOOERNOORFER, Mestni trg 1, Ljubljana 
mag. Nives CESAR Periceva 37, Ljubljana 
Svet Onkoloskeqa institute Ljubljana 
Zaloska c. 2, Ljubljana 

V vednos! : 
Direktor MU MOL 
Oddetekza zdravje in sociatnovarstvo 
Sluzba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07- uradno precisceno 
besedilo) in 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 
14. seji dne 10. marca 2008 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 elanice 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 : 

I 

Bostjan CIZELJ. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka: 014-56/2007-5 
V Ljubljani, dne 10. marca 2008 

Vro~it i : 

Anja BAH l iBERT, Poklukarjeva 18, Ljubljana
 
Bostjan CIZELJ, Kunaverjeva ul. 18, Ljubljana
 
Svet Svetavalnega centra za otroke, mladostnike in starse Ljubljana,
 
Gotska ul. 18, Ljubljana
 

V vednost: 
Direklor MU MOL 
Oddelek za predsolskc vzgojo , izobrazeva nje in sport 
Sluzba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
st. 16/07 - UPB5) in 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07- uradno 
preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 14. seji dne 10. marca 2008 
sprejel 

SKLEP 

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

I. 
Poloni PECJAK preneha mandat clanice Sveta Osnovne sole narodnega heroja Maksa Pecar]a. 

II. 

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

Janko JARC. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta sole. 

Stevilka: 014-94/2005-4 
V Ljubljani, dne 10. marca 2008 

Vroc ili : 
Polona PEGJAK, Magajnova 9, Ljub ljana 
Janko JARC, Vranja pot 5, Ljubljana 
Svet OS narodnega heroja Maksa Pecarja 
Gmuska c. 9, 1231 Ljubljana - GrnuCe 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo, izobraievanje in sport 
Slui ba za organiziranje dela MS 
arhlv, tu 


