
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

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 preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na 8. seji dne 24. septembra 2007 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za direktorico
 
Doma starejsih obcanov Ljubljana Moste - Polje
 

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

Stevilka: 014-55/07-5 
V Ljubljani, dne 24. septembra 2007 

Vro~ lll : 

Svel Oem slarejsih obcanov Ljubljana Mesle Polje, Ob sotoeiu 9, Ljubljana 

Vvednosl: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za zdravstve in sociatno varstve 
Sluiba 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 8. seji dne 24. septembra 2007 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnic Mestne obclne 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 stir] leta. 

Stevilka: 014-56/07-2 
V Ljubljani, dne 24 . septembra 2007 

Vroeiti : 
Anja BAH ZIBERT, Poklukarjeva 18, Lj. 
Katarina KRIVIC, Rai¢eva 65b, Lj. 
Mina STOJILOV, UI. Janeza Roi ic. 25, Lj. 
Svel Svetovalnega cenlra za olroke, mladostnike in starse, Gotska ul . 18, Ljubljana 

Vvednosl: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo, izobraievanje in sport 
Sluiba za organiziranje dela MS 
arhiv,lu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

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 8. seji dne 24. septembra 2007 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: 014-48/07-3 
V Ljubljani, dne 24. septembra 2007 

Vrocitl : 
Svel Varslveno delovnega centra Toncke Hocevar, Vodnikova 56, Ljubljana 

V v.dnost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za zdravslvo in socialno varstvo 
Sluiba za organiziranje dela MS 

• arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 orqanizaclii In financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - uradno precisceno besedilo) in 27. elena Statuta Mestne 
obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/01 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na 8. seji dne 24. septembra 2007 sprejel 

MNENJE 

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

Andreji KOTNIK TRCEK in Jozici VATOVEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnateljico Solskega centra Ljubljana - OE Splosne in strokovne gimnazije . 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
st. 16/07- uradno precisceno besedilo) mora svet zavoda pred odlocltvi]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 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 nernsclne in rusclne, 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 poucevala tudi v Izobrazevalnem srediscu Miklosic ter na Ministrstvu za 
pravosodje. Bila je vkljucena 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 clantca 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 delovnih izkusenj v vzgoJI In 

izobrazevanju, Bila je svetovalna delavka v vrtcu, osnovni in srednji soli, uclteliica 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 visje 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 izkljueenosti, nadalje v razlicnlh projektih za preprecevanje solske neuspesnosti, aktivno je 
sodelovala na mednarodnih posvetih, objavila razlicne strokovne clanke in se udelezila stevilnih 
izobrazevanj. Bila je vkljueena tudi v projekte kot so »Tri ocenjevalna obdobja«, »Pravilnik 0 solskern 
redu«, vee let pa je izvajala seminarje za ucitelie 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. 

Stevilka: 014-57/07-3 
V Ljubljani, dne 24. septembra 2007 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Vro611J: 
Svet Solskega centra Ljubljana - OE Splosne in strokovne gimnazije, A~kerceva 1, Ljubljana 

Vvednosl: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za pred~olsko vzgojo, izobraievanje in sport 
Sluiba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 


