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Ales CERIN 
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PREDLOG 
28.11.2007 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni list 
RS,st. 16/07 - UPS5) in 27. elena Stat uta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07
UPS) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. . .. seji dne ... . sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Mojca 

I. 
Samu VERBICU preneha mandat clana Sveta Vrtca Mojca. 

II. 

V Svet Vrtca Mojca se za predstavnika Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Marko LEMAIC • 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta vrtca. 

Stevilka: 
Datum : ZUPAN 

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

S sklepom st. 014-50/05-2 0 imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Mojca 
je bil na 20. seji mestnega sveta dne 30. 5. 2005 med drugim imenovan za clana sveta vrtca 
Samo Verble. Dne 17. 8. 2007 je imenovani sporocil svetu vrtca , da se zaradi sluzbenih 
obveznosti ne more udelezevati sej. Svet zavoda je skupaj z izjavo clana sveta zavoda 
posredoval Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja prosn]o za imenovanje 
nadomestnega predstavnika. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in 
imenovanja prlcela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

Prispeli so trije predlogi , zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Marka Lemalca. 
Imenovani se je rodilleta 1979. Po izobrazbi je univ. dlpl, politolog in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 15. seji dne 28. 11. 2007 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca 
Mojca, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
28.11.2007 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaclJI In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 66/01 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana 
v Svet Gimnazije Bezigrad Ljubljana 

I. 

V Svet Gimnazije Beziqrad Ljubljana se za predstavnico Mestne obcine Ljubljana 
imenuje: 

dr. Hajdeja IGUt 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5) v 
46. clenu med drugim doloca, da je v svetu sole eden izmed predstavnikov ustanovitelja 
predstavnik lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod sedez, kolikor je ustanovitelj drzava. 
Navedeni clen doloca tudi, da so clani imenovani za mandatno obdobje stirih let in so lahko 
ponovno imenovani oziroma izvoljeni najvec dvakrat zaporedoma. 

Dne 17. 10. 2007 je Svet Gimnazije Beziqrad Ljubljana poslal Komisiji za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja dopis, da je svet gimnazije glede na osnovi sklepa 0 ustanovitvi vzgojno
izobrazevalnega sveta zavoda Gimnazija Bezlqrad z dne 6. 9. 2007 na seji dne 11. 10. 2007 
sprejel sklep, da se imenuje nov svet zavoda ter da imenuje ustanovitelj svojega predstavnika. 

Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja prlcela s postopkom 
evidentiranja za predstavnika Mestne obcine Ljubljana. 

Izmed sestlh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu: 

dr. Hajdejo Iglic, roj. 1964, ki je po izobrazbi doktorica sociologije in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 15. seji 28. 11. 2007 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnice Mestne obclne Ljubljana v Svet Gimnazije Bezigrad 
Ljubljana in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
28.11.2007 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 51. 26/01 in 28/01) ter 17. 
in 18. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, 51. 109/01) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na '" seji dne .. . sprejel 

5 K L E P 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega clana Nadzornega sveta 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne obclne Ljubljana 

I. 

Janezu VRBOSKU preneha mandat clana Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada 
Mestne obcine Ljubljana. 

II. 

V Nadzorni sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana 5 e i men u j e :
 

Ignac POLAJNAR.
 

Mandat imenovanega je vezan na mandat nadzornega sveta.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

o b r a z l o z I t e v : 

Odlok 0 ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, 51. 
109/01) v 17. in 18. clenu med drugim doloca, da ima Nadzorni svet Javnega stanovanjskega skiada 
Mestne obcine Ljubljana (v nadaljevanju nadzorni svet) predsednika in stlri clane. 

S sklepom 51. 004-112/04-7 0 imenovanju stlrlh clanov Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne obclne Ljubljana je bil na 31 . seji mestnega sveta dne 26. 6. 2006 med drugi za 
clana nadzornega sveta imenovan tudi Janez Vrbosek. One 21. 11. 2007 je imenovani preko 
predlagatelja sporocil Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, da ga zaradi 
zdravstvenih obveznosti razresi s funkcije. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasan]a, volitve 
in imenovanja prlcela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

Prispela sta dva predloga, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Ignaca Polajnarja. 
Imenovani se je rodil leta 1948. Po izobrazbi je univ. dipl. profesor in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja , volitve in imenovanja je na 15. seji dne 28. 11. 2007 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestnega clana Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega 
sklada Mestne obcine Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
28.11.2007 

Na podlagi 55. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - uradno precisceno 
besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.), 27 . elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, st. 66/07 - UPS), 6. elena Odloka 0 preoblikovanju Centra za socialno delo Ljubljana 
Center v javni socialno varstveni zavod stevllka 551-01/92/-3 z dne 17. 12. 1992 ter Odloka 0 

spremembah in dopolnitvah Odloka 0 preoblikovanju Centra za socialno dele Ljubljana 
Center v javni socialno varstveni zavod sifra 01403-109/2006/4 z dne 6. 6. 2006 je Mestni svet 
Mestne obclne Ljubljana na ... .. seji dne ... .. sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika 
v Svet Centra za socialno dele Ljubljana Center 

I. 

Mojci KUCLER DOLINAR preneha mandat clanice Sveta Centra za socialno dele Ljubljana 
Center. 

II. 

V Svet Centra za socialno dele Ljubljana Center se za predstavnika Mestne obcine Ljubljana 
imenuje: 

Tomaf CUCNIK. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka:
 
Datum : ZUPAN
 

Obrazloiitev: 

S sklepom st. 014-45/2007-2 0 imenovanju enega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet 
Centra za socialno dele Ljubljana Center je bil na 7. seji mestnega sveta dne 9.7 .2005 imenovana 
za clanico sveta CSD Mojca Kuder Dolinar . One 29. 10. 2007 je imenovana sporoclla Komisiji za 
mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, da zaradi sluzbenih obveznosti odstopa s funkcije 
predstavnice sveta CSD. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja 
pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanlco . 

Prispel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Tornaza GUGNIKA. 
Imenovani se je rodil leta 1978. Po izobrazbi je univ. dipl, socialni delavec in stanuje v Ljubljani. 
Dela kot strokovni sodelavec na Ministrstvu za delo, druzino in socialne zadeve. 

Komisija za mandatna vprasan]a , volitve in imenovanja je na 15. seji dne 28. 11. 2007 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Centra 
za socialno delo Ljubljana Center, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
28.11.2007 

Na podlagi 114. elena Zakona 0 medijih (Uradni list RS, st. 110/06 - UPS1) in 27. elena 
Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07- UPS) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... .. seji dne ... . sprejel 

SKLEP 

o predlogu za imenovanje predstavnika Mestne obelne Ljubljana v programski svet 
kabelskega operaterja KRS Stepanjsko naselje, Zavod za telekomunikacije 

I. 

Mestna obcina Ljubljana pre d I a 9 a, da se v programski svet kabelskega operaterja KRS 
Stepanjsko naselje, Zavod za telekomunikacije, i men u j e: 

Ivan KUHAR. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

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

V skladu s 114. clenom Zakona 0 medijih operater oblikuje programski svet, v katerega mora 
obvezno vkljuciti tudi clane, ki jih predlagajo lokalne skupnosti oz. pokrajine, katerih obrnocje 
pokriva z izvajanjem telekomunikacijskih storitev. Operater med drugim doloci mandat in 
sestavo programskega sveta z notranjim pravnim aktom . 

Na podlagi navedenega in na podlagi dopisa KRS Stepanjsko naselje, Zavoda za 
telekomunikacije, je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom 
evidentiranja za imenovanje predstavnika. 

Prispeli so trije predlogi, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Ivana KUHARJA. 
Imenovani se je rodilleta 1945. Je upokojen in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 15. seji dne 28. 11. 2007 oblikovala 
predlog sklepa 0 predlogu za imenovanje predstavnika v programski svet kabelskega 
operaterja KRS Stepanjsko naselje, Zavoda za telekomunikacije, ki ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
28.11.2007 

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

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Smartno pod Smarno goro 

Tatjani FURLAN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole 
Smartno pod Smarno gore . 

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, st. 16/07- UPS) 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 sole Smartno pod Smarno goro, ki je bil 
objavljen v Solskih razgledih dne 20. 10. 2007, sta se prijavila dva kandidata, ki izpolnjujeta 
formalne pogoje za razpisano delovno mestno ravnatelja/ice osnovne sole. 

Tatjana FURLAN, profesorica sportne vzgoje, je svetnica po nazivu. Na osnovni soli Smartno 
pod Smarno goro je zaposlena ze vsa leta sluzbovanja. Sestindvajset let je poucevala sportno 
vzgojo, zadnjih pet let pa je ravnateljica sole. Aktivna je v Svetu za preventivo in vzgojo v 
cestnem prometu, v katerem je predstavnica Ijubljanskih ravnateljev. Prav tako je aktivna tudi v 
Komisiji za tehnlcna vprasanja. Sola je pod njenim vodstvom dozivela vsebinske in organizacijske 
prenove, izbofjsal pa se je tudi materialni poloza] sole. 

Bostjan ZELEZNIK je profesor gospodinjstva in biologije, po nazivu je svetovalec. Tri leta je bil 
pomocnik direktorja v Centru solskih in obsolskih dejavnosti za podroc]e bivalnega standarda in 
prehrano. Skupno ima dvanajst let delovnih izkusen], 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«. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevan]e in sport podpirata kandidaturo Tatjane 
Furlan. 

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

kandidatih za ravnatelja/ico Osnovne sole Smartno pod Smarno goro na 15. seji dne 
28. 11. 2007 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Tatjane Furlan in ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
28.11 .2007 

Na podlagi 53.a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07 - UPS) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS , st. 
66/01 - UPS) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Srednje frizerske sole Ljubljana 

Bredi KOLAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje frizerske 
sole Ljubljana. 

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, st. 16/07- UPS) mora svet zavoda pred odloeitvijo 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 frizerske sole Ljubljana , ki je bil objavljen v 
casopisu Delo dne 28. 9. 2007, sta se prijavili dye kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za 
razpisano delovno mestno ravnatelja/ravnateljice omenjenega zavoda . 

Mojca HAFNER, diplomantka slovenskega jezika in primerjalne knjizevnostl ter literarne teorije 
na Filozofski fakulteti je po nazivu svetovalka. Ima 27 let delovnih izkusenj. Trenutno poucu]e 
slovenski jezik na Srednji ekonomski soli Ljubljana. Ves cas se je udelezevala strokovnega 
usposabljanja, bila je zunanja ocenjevalka na maturi , vodila je priprave za Cankarjeva priznanja 
in sodelovala z Zavodom za solstvo. Pomembno je prispevala k projektu Mreza sol. Njene 
organizacijske izkusn]e izvirajo iz opravljanja tajniskih del Prosvetnega drustva Savlje-Klece ter iz 
priprav za dan sole , informativni dan, kulturne dejavnosti in ekskurzije. 

Breda KOLAR, profesorica umetnostne zgodovine in zgodovine, po nazivu svetovalka, je 
sedanja ravnateljica Srednje frizerske sole . Ima 26 let delovnih izkusen] . Na mesto ravnateljice 
je bila imenovana decembra 1994. Pred tem je pet let delala v Osnovni soli Mirana Jarca, kasneje 
pa poucevala na Srednji soli tehnicnih strok in osebnih storitev in sicer druzbena znanja , 
druzboslov]e in estetiko. Za avtolicarsko usmeritev je izdelala program in ucnl nacrt za strokovno 
risanje, ki ga je potrdil Zavod za solstvo. Na frizerski soli , ki je bila tedaj v okviru SSTSOS, pa je 
ucila umetnost in estetiko. V letih 2000 in 2001 je bila koordinatorica mednarodnega programa 
Comenius, Republiskl izpitni center pa jo je imenoval za zunanjega ocenjevalca predmeta 

1 



zgodovina umetnosti za nedolocen cas. Imenovana je bila prva predsednica Skupnosti srednjih 
frizerskih sol Republike Siovenije, ustanovljene leta 1995. To skupnost vodi se danes. Po 
ustanovitvi Zveze srednjih sol in dljasklh domov Siovenije leta 2004 je bila imenovana v kolegij 
Zveze, ki se ukvarja s problemi in izzivi srednjega solstva. Leta 2003 je prejela priznanje Dtustve 
ravnatelj PRIMUS-zasluzna ravnateljica. Priznanje je prejela za dosezke na podrocju vodenja 
Srednje frizerske sole. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport podpirata kandidaturo Brede 
Kolar. 

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

kandidatih za ravnatelja/iico Osnovne sole Smartno pod Smarno goro na 15. seji 
dne 28. 11. 2007 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Brede Kolar in ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
28.11.2007 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni 
list RS, st. 16/07 - UPS) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 
66/07 - UPS) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Srednje medijske in graficne sole v Ljubljani 

Ani STERBENC in Natasi DURJAVA se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnateljico Srednje medijske in grafiene sole v Ljubljani. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

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- UPS) 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 Srednje medijske in qraficne sole v Ljubljani, ki je bil 
objavljen v casopisu Oelo dne 20. 10.2007, sta se prijavili dye kandidatki, ki izpolnjujeta formalne 
pogoje za razpisano delovno mestno ravnatelja/ravnateljice omenjenega zavoda. 

Ana Sterbenc, profesorica slovenscine in srbohrvascine, svetovalka po nazivu, je na Srednji 
medijski in grafieni soli zaposlena ze petnajst let. Poleg poucevanja je bila tudi vodja slavistlcneqa 
aktiva , sodelovala je pri pripravi raznih solskih publikacij in pripravljala kulturne dneve. Ze sest let 
vodi interesne dejavnosti, bila je tudi clanlca sveta sole, pri OrZavnem izpitnem centru pa je 
zunanja ocenjevalka na maturi. Strokovni svet RS za poklicno in strokovno izobrazevan]e ji je 
podelil naziv predavateljice visje sole v programu poslovni sekretar. 

Natasa Durjava, profesorica socialne pedagogike, po nazivu svetnica in od julija letosnjeqa leta 
tudi izvedenka za pedaqosko podrocje, ima 19 let izkusen] na podroeju vzgoje in izobrazevanja, 
Prvih deset let svoje poklicne poti je delala v zdravstvu . V solstvu je delala kot vzgojiteljica , 
uciteljica in zadnja leta kot svetovalna delavka. Ima zelo bogat spekter specialnih pedaqoskih 
izkusen], saj je vee kot 10 let zaposlena kot svetovalna delavka, uciteljlca DIE in uclteljica soc.
ped. individualne pornoci za podroe]e socialnega ucenja . Prejela je vee pohval in priznanj, med 
drugimi tudi priznanje na mednarodnem nivoju (priznanje za uvajanje dozivljajske pedagogike v 
slovenskem prostoru) in priznanje solske lnspekciie Ministrstva za solstvo in sport za kvalitetno 
opravljanje dela na podrocju svetovalne sluzbe , Mednarodni projekt, katerega koordinatorka je , 
je bil ocenjen kot drugi najboljsi projekt v drZavi. Trenutno zakljueuje magistrsko nalogo na temo 
prikritih oblik agresivnega vedenja deklet. Vsa leta svoje pedaqoske prakse se je dodatno 



strokovno usposabljala v dalisih oblikah izobrazevanja (eno do petletnih programih) . Aktivno je 
sodelovala na 4 republiskih in enem mednarodnem kongresu in enem republiskern aktivu 
svetovalnih delavk, pripravila in izvedla je 2 seminarja za razlicne uporabnike ter vee delavnic za 
starse. Strokovne clanke objavlja v strokovnih pedaqoskih revijah. Je evalvator mednarodnih 
projektov za Comenius, moderatorka in strokovna sodelavka Med.over.net (Osnovnosolci in 
tezave), opravlja pa tudi 4 letni studij iz Gestalt druztnske integrativne terapije . Stiri leta je vodila 
sekcijo socialnih pedagogov za predsolsko podroe]e, eno leto pa je vodila aktiv svetovalnih 
delavcev. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport podpirata kandidaturo Ane 
Sterbenc in Natase Durjava. 

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

kandidatih za ravnatelja/iico Srednje medijske in grafiene sole v Ljubljani na 15. seji dne 
28. 11 . 2007 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi obeh kandidatk, ki 
izpolnjujeta pogoje in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 
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PREDLOG 
28. 11. 2007 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a (Uradni 
list RS , st. 16/07 - UPS) in 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 
66/07 - UPS) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Srednje sole Zavoda za gluhe in naqlusne Ljubljana 

Bernardi KOKALJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje sole 
Zavoda za gluhe in naqlusne Ljubljana. 

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, St. 16/07- UPB) mora svet zavoda pred odlocitvf]o 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 

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

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Srednje sole Zavoda za gluhe in naqlusne Ljubljana, 
ki je bil objavljen v Uradnem Iistu, st. 90/07 dne 5. 10. 2007, sta se prijavila dva kandidata, ki 
izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno mesto ravnatelja/ravnateljice omenjenega 
zavoda. 

Svjetlan VUJASIN je sportni pedagog. Univerzitetno izobrazbo na podrocju sporta je pridobil na 
univerzi v Beogradu, kjer je leta 1980 diplomiral. Na Pedaqoski akademiji v Ljubljani je uspesno 
opravil program specialne pedaqoske dokvalifikacije za slusno prizadete v srednjem in 
osnovnosolskem izobrazevanju . Ima 33 let delovnih izkusen], od tega 30 let v solstvu, Po nazivu 
je svetnik. Trenutno je zaposlen na osnovni in srednji soli na Zavodu za gluhe in naqiusne. Dela 
tudi kot trener za vrhunski in rekreativni sport pri atletskem drustvu MASS in je clan zdruzenja 
atletskih trenerjev Siovenije. Je clan programskega sveta kabelske televizije Telemach in tesno 
sodeluje s telekomunikacijskim operaterjem T 2. Prejel je stevilna priznanja za trenersko in 
pedaqosko dele v solstvu in sportu. Priznanja so mu podelili: Sportna zveza gluhih Siovenije za 
sportne dosezke dijakov Zavoda, Zveza drustev sportnih pedagogov za ustvarjalne dosezke na 
podroeju sporta in Zveza gluhih Siovenije za razvoj gluhega sporta v zadnjem desetletju. 

Bernarda KOKALJ, inzenlr matematike in univerzitetni diplomiranji organizator dela-informatik, je 
ze drugi mandat ravnateljica Srednje sole Zavoda za gluhe in naqlusne Ljubljana. Ima 20 let 



delovnih izkusenj, ves cas na Zavodu za gluhe in naqlusne. Po nazivu je svetnica. Pridobila je 
potrebno specialno surdopedaqosko dokvalifikacijo ter pedaqosko in andraqosko izobrazbo. Na 
ZGN je na novo zastavila tudi program izobrazevanja odraslih ter prispevala k pripravi in uvajanju 
novih izobrazevalnlh programov za mladino. Dijaki zavoda so uspesni na razlicnih podrocjh, tako 
na natecajih kot na drugih srecanjih. Bernarda Kokalj se ves cas udelezuje razllcnih 
izobrazevalnlh seminarjev, predava na domacih in mednarodnih strokovnih srecanjih, okroglih 
mizah in posvetih. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport podpirata kandidaturo Bernarde 
Kokalj. 

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

kandidatih za ravnateljaliico Srednje sole Zavoda za gluhe in naqlusne Ljubljana na 15. seji dne 
28. 11. 2007 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Bernarde Koklaj in ga 
predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 
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