
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]a 
(Uradni list RS, st. 98/05 - uradno precisceno besedilo in 129/06) in 27. elena Statuta 
Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na 4. seji dne 26. marca 2007 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole narodnega heroja Maksa Pecarja 

Ziatki Vlasti ZGONC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne 
sole narodnega heroja Maksa Pecarja. 

Obrazlozitev: 

V skladu 5 53.a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 98/05 - uradno precisceno besedilo in 129/06) si mora svet zavoda pred 
odlocitvi]o 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 vseh kandidat ih, ki izpolnjujejo pogoje, 
pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sole narodnega heroja Maksa Pecarja, 
ki je bil objavljen v Solskih razgledih st. 2 dne 20. 1. 2007, so prispele tri vloge, ki ustrezajo 
pogojem razpisa. Svet osnovne sole je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Zlatka Vlasta Zgonc, dosedanja ravnateljica sole, ima med prijavljenimi kandidati najvisjo 
stopnjo dosezene izobrazbo, ki je vezana na podroc]e izobrazevan]a in se posebej ustrezna 
za ravnateljico v osnovni soli (specialistka managementa v lzobrazevan]u). Osnovno solo 
narodnega heroja Maksa Pecarja vodi od leta 1998, poleg ravnateljevanja na soli poucuje 
tudi zgodovino, kar ji ornoqoca njena osnovna izobrazba pridobljena na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani. Sola je v dveh mandatih pod njenim vodstvom dozivela mnoge posodobitve in 
prenove, odnosi v kolektivu so zgledni, ucitelj in strokovni delavci imajo moznost 
izobrazevanja in napredovanja, sola je vkljucena v stevilne projekte in raziskave, ucenci 
dosegajo dobre rezultate na nacionalnih preverjanjih znanj in posegajo po najvisjih uvrstitvah 
in priznanjih v tekmovanjih iz znanja, sporta in na razllcnlh natecajih . Kot dober gospodar, je 
ravnateljica v zadnjih treh letih pridobila letno okoli 7000 EUR dodatnih sredstev iz razlicnih 
dejavnosti, od starsev, ki prispevajo v solskl sklad, in obcasnih veejih donacij. 

Bostian Zeleznik se nima neposrednih delovnih izkuserij na ravnateljskem delovnem mestu. 
Tri leta je bil pomocnik direktorja v Centru solskih in obsolskih dejavnosti za podrocje 
bivalnega standarda in prehrano. Ima dragocene organizacijske lzkusnje 5 solo v naravi, 
naravoslovnimi in druzboslovnirni tabori, kot clan in predsednik sveta ene od osnovnih sol 
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pozna tudi pristojnosti sveta sole in solsko zakonodajo. Kot sindikalni zaupnik je seznanjen 
tudi z delovno pravno zakonodajo . Udelezeval se je mednarodnih kongresov s podrocja 
prehrane in naravoslovja . Njegova znanja in izkusnje na vodstvenern delovnem mestu so 
vezana na ozje strokovno podroc]e (gospodinjstva, prehrane, sole v naravi). 

Metka Mum je v svoji poklicni karieri, ki temelji na tehnicni izobrazbi, po letu dni poucevanja 
strokovno tehnicnih predmetov , nadgrajevala delovne izkusn]e na Zavodu za solstvo, kjer je 
leto dni opravljala naloge pedaqoske svetovalke za tehnicno vzgojo v osnovni soli, bila dve 
leti pomocnica ravnatelja na Osnovni soli Dol pri Ljubljani in 8 let ravnateljica Osnovne sole 
Toma Brejca v Kamniku. Trenutno pa je vrsilka dolznosti ravnatelj ice nove osnovne sole v 
Dragomlju. Ima opravljen obvezen pedaqosko andraqoski izpit in vrsto krajslh funkcionalnih 
izobrazevan] . 

Stevilka: 014-16/07-3 
V Ljubljani, dne 26. marca 2007 

Vrotiti : 
Svet narodnega heroja Maksa Pecarja, 
Cmuska c. 9, 1231 Ljubljana 

Vvednost : 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo, izobraievanje in sport 
Sluiba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53 . elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 98/05 - uradno precisceno besedilo in 129/06) in 27. elena Statuta 
Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na 4. seji dne 26. marca 2007 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Organizacijske enote Osnovna sola in vrtec 
Zavoda za gluhe in naqlusne Ljubljana 

Tatjani SOMRAK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Organizacijske 
enote Osnovna sola in vrtec Zavoda za gluhe in naqlusne Ljubljana. 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS. st. 98/05 - uradno precisceno besedilo in 129/06) si mora svet zavoda pred 
odlocitvijo 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 Organizacijske enote Osnovna sola in vrtec 
Zavoda za gluhe in naqlusne Ljubljana. ki je bil objavljen v Uradnem listu RS. st. 14/07 dne 
16. 3. 2007, so prispele tri vloqe, ki ustrezajo pogojem razpisa. Svet zavoda je zaprosil za 
mnenje lokalno skupnost. 

Tatjana Somrak je po koncani Srednji medicinski soli diplomirala na Pedaqoski akademiji v 
Ljubljani, na oddelku za specialne pedagoge, kjer si je pridobila naziv ucltellica za 
surdopedaqosko usposabljanje gluhih in naqlusnih otrok. Kasneje je diplomirala se na 
Fakulteti za defektologijo v Zagrebu in si pridobila univerzitetno izobrazbo za podrocje 
defektologije in logopedije. Svojo poklicno pot je zacela na zavodu ze tri leta pred prvo 
diploma in sicer kot surdopedagog v domu. V tridesetih letih delovnih izkusenj pridobljenih na 
oddelku predsolskih otrok, na oddelku avdiologopedije in kot mobilni pedagog v razllcnih 
delih Siovenije, se je temeljito seznanila s problematiko vzgoje in izobrazevanja gluhih. Na 
vodilnih delovnih mestih je zaposlena od leta 1991 in sicer prav v Zavodu za gluhe in 
naqlusne, kjer je bila sprva pornocnica ravnateljice celotnega zavoda, kasneje pa 
ravnateljica Organizacijske enote osnovne sole in vrtca. Ob delu se je ves cas dodatno 
izobrazevala, objavljala strokovne clanke ter sodelovala na kongresih doma in v tujini. Je 
avtorica didakticneqa kompleta za gluhe in naqlusne, sodeluje pa tudi pri kurikularni prenovi 
programov zanje. 



Ziva Peljhan je diplomirala na Filozofski fakulteti iz primerjalne knjizevnosti in Iiterarne teorije 
ter sociologije. Poucevala je sprva na Srednji soli za strojnistvo, sedaj je zaposlena na 
Zavodu za gluhe in naqlusne, Ima osem let delovnih izkusen] kot uciteliica druzboslovja in 
slovenskega jezika ter vsa potrebna pedaqoska in specialno defektoloska znanja za delo z 
gluhimi in naqlusnirni, ki si jih je pridobila z dokvalifikacijo. Sodelovala je v stevilnih dornacih 
in mednarodnih projektih, je v skupini avtorjev, ki so prejeli priznanje za inovativnost za leto 
2004, je prejemnica nacionalne nagrade za kakovost Ziato jabolko za projekt Preko morja do 
gluhih, na kongresu v Parizu je predavala 0 zgodovini gluhih. Udelezila se je vee studijskih 
obiskov v tujino. Intenzivno sodeluje z zdruzenjem tolrnacev, Zvezo drustev gluhih in 
naqlusnlh ter Drustvorn gluhih Ljubljana. Je clanica uredniskeqa odbora glasila Iz sveta 
tisine, v katerem redno objavlja clanke. 

Svjetlan Vujasin je sportni pedagog. Univerzitetno izobrazbo na podrocju sporta je pridobil na 
univerzi v Beogradu. Na Pedaqoski akademiji v Ljubljani je uspesno opravil program 
specialne pedaqoske dokvalifikacije za slusno prizadete v srednjem in osnovnosolskern 
izobrazevaniu. Ima 33 let delovnih izkusen], od teh 30 let v solstvu. Trenutno je zaposlen na 
osnovni in srednji soli za Zavodu za gluhe in naqlusne. 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 
delo v solstvu in sportu . Priznanja so mu podelili: Sportna zveza gluhih Siovenije, Zveza 
drustev sportnih pedagogov in Zveza gluhih Siovenije. 

Stevilka: 014-20107-3 
V Ljubljani, dne 26. marca 2007 

Vrat lt i : 

Vvednast: 
Direklor MU MOL 
Odde lek za predsolsko vzgojo, izobrai evanje in sport 
Slui ba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljublj na 

Svet Zavoda za gluhe in naglu sne Ljubljana . Vojkova 74, Ljubljana 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53 . elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 98/05 - uradno precisceno besedilo in 129/06) in 27. elena Statuta 
Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, St. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na 4. seji dne 26. marca 2007 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Visje strokovne sole Biotehnlcneqa 
izobrazevalnega centra Ljubljana 

Jasni KRZIN STEPISNIK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Visje 
strokovne sole Biotehnicneqa izobrazevalnega centra Ljubljana. 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenom Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 98/05 - uradno precisceno besedilo in 129/06) si 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 Visje strokovne sole Biotehnicneqa 
izobrazevalneqa centra Ljubljana, ki je bil objavljen v Uradnem Iistu RS, st. 108/06 dne 
20. 10. 2006, je prispela enavloga, ki ustreza pogojem razpisa. Svet zavoda je zaprosil za 
mnenje lokalno skupnost. 

Jasna Krzin Stepisnik, dosedanja vrsilka dolznosti ravnatelja Visje strokovne sole 
Biotehnicneqa izobrazevalnega centra Ljubljana, je po izobrazbi profesorica fizike, 
ekonomistka, specialistka managementa v izobrazevanju, po nazivu predavateljica vis]e sole 
in svetovalka, prenasa bogate izkusnje s podrocja poucevanja mladine in vodenja 
izobrazevanja odraslih na podroe]e izobrazevanja rednih in izrednih studentov. Je svetovalka 
za kakovost v vzgoji in izobrazevanju in aktivna v zdruzenlu visjih sol. Bogate izkusnje ima 
tudi na podrocju raziskovanja ter pri organizaciji in ustanavljanju izobrazevalnih organizacij. 
Je pobudnica ustanovitve Visje strokovne sole in avtorica elaborata 0 interesu za visjesolsko 
izobrazevanje na podrocju zivilstva. Od prvih korakov k ustanovitvi leta 2004 do vpisa prvih 
studentov v preteklem letu, sta minili Ie dve leti, kar prica 0 ucinkovitosti in strokovnosti 
njenega dela. Tudi na teoreticnern podrocju svoje stroke je prispevala znaten delez. Z 
referati je sodelovala na kongresih in strokovnih srecanjih, objavila vrsto strokovnih in 
znanstvenih clankov in prispevala 3 studijska gradiva za potrebe Biotehnicneqa 
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izobrazevalneqa centra . K raziskovalnemu delu je kot mentorica spodbujala tudi dijake, da 
so se s svojimi raziskovalnimi nalogami udelezevali gibanja znanost mladini , gibanja, ki ze 
dvajseto leto poteka pod geslom : »Zaupajmo v lastno ustvarjalnost. « 

Stevilka: 014-17/07-3 
V Ljubljani, dne 26. marca 2007 

Vroe ili : 
Svet Biotehniskspa izobraievatnega centra Ljubljana , 
lianska c. 10, Ljubljana 

V vednosl : 
Direkto r MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo , izobrai evanje in sport 
Sluiba za organiziranje dela MS 
arhiv , tu 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

2 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, 51. 3/07-UPB2 in 
23/07 - popr.) ter 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 51. 26/01 
in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 4. seji dne 26 . marca 2007 
sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za direktorico
 
Centra za socialno delo Ljubljana Beiigrad
 

Mag. Zdenki KORELC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorico Centra za 
socialno dele Ljubljana Beziqrad . 

Stevilka: 014-22/07-3 
V Ljubljani, dne 26. marca 2007 

Vro~lli : 

Svet CSD Ljubljana -Bei igrad, 
Podmiscakova 20, Ljubljana 

V vednosl: 
Direktor MU MOL 
Sluiba za organiziranje dela MS 
Oddelek za zdravstvo in socialno varstvo 
Arhiv , tu 


