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PREDLOG 
19.9.2007 

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 imenovanju treh predstavnic Mestne obcine Ljubljana 
v Svet Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starse Ljubljana 

I. 
V Svet Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in starse Ljubljana s e i men u j e j 0 : 

Anja BAH ZIBERT 

Katarina KRIVIC 

Mina STOJILOV 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

O b r a z l o z i t e v : 

Dolocbe 5. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 
starse Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01, 28/01 in 42/07) med drugim dolocajo , da so v svet zavoda 
imenovani trije predstavniki ustanovitelja. Navedeni odlok tudi doloca, da so clani sveta imenovani za stiri 
leta. Svet zavoda je zaprosil ustanovitelja , da imenuje svoje predstavnike. 

Na podlagi evidentiranja je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja odlocala 0 petih 
predlogih in sklenila, da se v svet zavoda imenujejo: 

Anja BAH ;lIBERT, mestna svetnica, raj. leta 1973, diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok iz 
Ljubljane; 

Katarina KRIVIC, roj. leta 1947, diplomirana pravnica, upokojenka iz Ljubljane 

Mina STOJILOV, raj. leta 1986, studentka PEF iz Ljubljane 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 12. seji dne 19. 9. 2007 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju predstavnic 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 
19.9. 2007 

°
Na podlagi 56. elena Zakona socialnem varstvu (Uradni list RS , st. 3/07 - uradno 
precisceno besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.) ter 27 . elena Statuta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS , st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na .... . sej i dne .... . sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za direktorico
 
Doma starejsih obcanov Ljubljana Moste - Polje
 

Dusanki VREG se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Doma starejsih 
obcanov Ljubljana Moste Polje. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

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

Svet Doma starejslh obcanov Ljubljana Moste Polje je glede na zgoraj navedeno dne 6. 9. 2007 
Mestno obcino Ljubljana zaprosil za predhodno mnenje k imenovanju direktorice Doma starejsih 
obcanov Ljubljana Moste Polje (v nadaljevanju: zavod). 

Dusanka Vreg, rojena leta 1953, je v Domu starejsih obcanov Ljubljana Moste Polje zaposlena od 
leta 1993. Najprej osem let kot vodja Sluzbe zdravstvene nege in oskrbe , od septembra 2001 do 
2005 kot direktorica tega zavoda , v zadnjem letu in pol pa kot vrsilka dolznosti direktorice tega 
zavoda. Oddelek za zdravstvo in social no varstvo ugotavlja , da ima predlagana ustrezna znanja 
in izkusnje za vodenje tega zavoda. 

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

kandidatki Dusanki Vreg za direktorico Doma starejsih obcanov Ljubljana Moste Polje na 12. seji 
dne 19. 9. 2007 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi za imenovano, ki ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
19.9. 2007 

Na podlagi 56 . elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS , st. 3/07 - uradno 
precisceno besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.) 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
 

Mag. Darji KUZMANIC KORVA 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. 

Mag. Darja KUZMANIC KORVA, rojena leta 1957, je magistrica znanosti - rnenedzrnent na 
podrocju socialnega varstva . Imenovana ze petindvajset let dela na podrocju socialnega varstva. 
Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo ugotavlja, da ima predlagana ustrezna znanja in 
izkusnje za vodenje tega zavoda . 

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

kandidatki mag. Darji KUZMANIC KORVA za direktorico tega zavoda na 12. seji dne 19. 9. 
2007 in oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi za imenovano, ki ga predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



,. 

PREDLOG 
19.9. 2007 

in 24. 9. 2007 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 orqanizaciji In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo) in 27. elena Statuta Mestne 
obcine Ljubljana (Uradn i list RS, st. 66/01 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Solskega centra Ljubljana 
OE Splosne in strokovne gimnazije 

Andreji KOTNIK TRCEK in .Jozlc! VATOVEC se da pozit ivno mnenje h kandidaturi za 
ravnateljico Solskega centra Ljubljana - OE Splosne in strokovne gimnazije. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
st. 16/07- uradno precisceno besedilo) mora svet zavoda pred odiocitvilo 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 Solskega centra Ljubljana - OE Splosne in strokovne 
gimnazije, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS dne 29. 6. 2007, sta se prijavili dye kandidatki, ki 
izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno mestno ravnateljice Solskega centra Ljubljana - OE 
Splosne in strokovne gimnazije . 

Jozica VATOVEC, profesorica nernscine in ruscine, se je leta 1994 zaposlila na Srednji lesarski soli in 
kasneje se na Splosni in strokovni gimnaziji (obe sodita v okvir sedanjega Solskega centra Ljubljana, v 
katerem sta se srednja kemijska in srednja strojna sola), ima bogate delovne izkusnje v poucevanju 
nernskeqa jezika, ki ga je pouceva la tudi v lzobrazevalnern srediscu Miklosic ter na Ministrstvu za 
pravosodje. Bila je vkliucena v projektnih skupinah pri Zavodu RS za solstvo- za pripravo poklicne 
mature, za strokovno spremljanje nernscine v programih poklicnega in strokovnega izobrazevanja in v 
skupino za pripravo izpitnih nalog. Je clanica Drzavne predmetne komisije za nemscino za poklicno 
maturo in soavtorica Nernske vadnice za poklicno maturo, ki je izsla pri Drzavnern izpitnem centru. 
Poleg bogatih pedaqoskih in strokovnih znanj je bila tudi predsednica Sveta Solskega centra 
Ljubljana. Vodila ga je od 1999 do leta 2003. Tako je posredno spoznala tudi vodstvena dela in 
odgovornosti. Trenutno opravlja naloge vrsilke dolznosti ravnateljice Splosne in strokovne gimnazije. 

Andreja KOTNIK TRCEK, diplomirana psihologinja, ima 20 let de!cvnih izkusen] v vzgoji in 
izobrazevanju. Bila je svetovalna delavka v vrtcu, osnovni in srednji soli, uciteljica v razlicnih 
programih poklicnih in strokovnih sol ter v gimnaziji, pomocnica ravnateljice v srednji soli, svetovalka in 
nazadnje podsekretarka na Ministrstvu za solstvo in sport - na Direktoratu za srednje in vis]e solstvo 



ter izobrazevanje odraslih. Predavala je razlicne strokovne predmete v visjesolskih izobrazevalnih 
programih. Trenutno je direktorica javnega zavoda Cene Stupar, centra za permanentno 
izobrazevanje. Poleg nasteteqa je sodelovala tudi pri pripravi vladnega programa boja proti revscini in 
socialni izkljucenosti, nadalje V razlicnih projektih za preprecevanje solske neuspesnosti, aktivno je 
sodelovala na mednarodnih posvetih, objavila razlicne strokovne clanke in se udelezila stevilnih 
izobrazevanj. Bila je vkljucena tudi v projekte kot so »Tri ocenjevalna obdobja«, »Pravilnik 0 solskern 
redu«, vee let pa je izvajala seminarje za ucitelle pripravnike in mentorje. Kot clanica evalvacijskih 
skupin se je seznanila z razllcnimi projekti v solstvu (Phare, Socrates), 10 let pa je bila tudi zunanja 
ocenjevalka na maturi. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidaturi 
za ravnateljico Solskega centra Ljubljana - OE Splosne in strokovne gimnazije na 12. seji dne 
19. 9. 2007 in 13. korespondencni seji, ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi obeh 
kandidatk in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 


