
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno preclsceno 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 3. seji 
dne 5. marca 2007 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju nadomestne predstavnice 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Mladi rod 

I. 

V Svet Vrtca Mladi rod se namesto Mateje DROBNIC za predstavnico Mestne obcine 
Ljubljana i men u j e : 

Ajda STRNAD. 

II. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda . 

Stevilka: 014-12/07-2 
V Ljubljani, dne 5. marca 2007 

Vroeltl: 
Mateja Drobnic , Periceva 7, Lj . 
Ajda Strnad, Jelovskova 4, Lj. 
Svet Vrtca Mladi rod, Crtomirova ul. 14, Ljubljana 

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



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizac iji 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 3. seji 
dne 5. marca 2007 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Srednje ekonomske sole Ljubljana
 

I.
 

V Svet Srednje ekonomske sole Ljubljana s e i men u j e : 

Stane JERAJ. 

II. 

Mandat imenovanega traja stir. leta. 

Stevilka: 014-10/07-2 
V Ljubljani, dne 5. marca 2007 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

z 

V vednosl: 
Direklar MU MOL
 
Oddelek za pradsolsko vzgaja , izab raze vanje in sport
 
Sluzba za arganiziranje dela MS
 
arhiv, tu
 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 7. 
elena Odloka 0 organ iziranju Gas ilske brigade Ljubljana (Uradni list RS, st. 102/01) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na 3. seji dne 5. marca 2007 sprejel 

5 K L E P 

o imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obclne Ljubljana v Svet Gasilske 
brigade Ljubljana 

I. 

V Svet Gasilske brigade Ljubljana se namesto Fedorja Zajca za predstavnika Mestne obcine
 
Ljubljana i men u j e :
 

Matija LESAR.
 

II. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda . 

Stevilka: 014-17/07-2 
V Ljubljani, dne 5. marca 2007 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Vrociti: 
Malija Lesar , Kosovelova 26, Lj. 
Svel Gasilske brigade Ljubljana, 
Vojkova c. 1g, Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za za" Cito, resevanje in civilno obrambo 
Sluiba za organiz iranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mastni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevanja (Uradni list 
RS, st. 98/05 - uradno precisceno besedi lo 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 3. sej i 
dne 5. marca 2007 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju nadomestne predstavnice
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Zelena jama
 

I. 

V Svet Vrtca Zelena jama se namesto Mateja POLJANSKA za predstavnico Mestne obcine 
Ljubljana i men u j e : 

Ziatica KOSTADINOVIC. 

II. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda . 

Stevilka: 014-18/07-2 
V Ljubljani, dne 5. marca 2007 

vroem: 
Malej Poljansek, Prolela rska 2 Lj.
 
Zial ica Kostadinovic, Clevelandska 43, Lj.
 
Svel Vrtca Zelena jama, Zvezna ulica 24, Ljubljana
 

V vednost: 
Direklor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo . izobrazevanje in sport 
Sluzba za organiziranje dela MS 
arhiv,lu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 36. elena Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, st. 
96/02, 123/06-ZFO-1 in 7/07- odl. US), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list 
RS, st. 26/01 in 28/01) in 10. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Mestno gledalisee 
Ijubljansko (Uradni list RS, st. 73/04) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 3. seji dne 
5. marca 2007 sprejel 

SKLEP 

o spremembi Sklepa 0 imenovanju direktorice 
javnega zavoda Mestno gledalisce Ijubljansko 

V II. tocki Sklepa 0 imenovanju direktorice javnega zavoda Mestno gledalisee Ijubljansko 
stevllka 100-700/2006-12 dne 12. 2. 2007 se besedilo »in se pricne s sprejemom tega 
sklepa« nadomesti z besedilom »In se pricne s potekom mandata dosedanjega direktorja«. 

Stevilka: 100-700/2006-20 
Ljubljana, dne 5. 3. 2007 

ZUPAN 
Mestne 0 jubljanav. 

Vrocltl: 
Barbara HIENG SAMOBOR, t.oncarska steza 5, Lj. (z vroc ilnico)
 
Svet javnega zavoda Mestno gledalisce Ijubljansko , Copova 14, Lj.
 
Strokovni svet javnega zavoda Mestno gledalisCe Ijubljansko , Copova 14, Lj.
 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Sluzba za organ iziranje dela MS 
Oddelek za kulturo in raziskovalno dejavnost 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 56. elena Zakona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 54/92, 56/92 - popr., 
42/94 - odl, US, 41/99, 26/01 , 2/04 in 7/04 - popr.) ter 27. elena Statuta Mestne obclne 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine na 3. seji dne 
5. marca 2007 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za direktorja
 
Centra za socialno dele Ljubljana Siska
 

Mihaelu ROTARJU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za direktorja Centra za socialno 
dele Ljubljana Siska. 

Stevilka: 014-15/07-2 
V Ljubljani, dne 5. marca 2007 

ZUPAN 
Mestne 0 v. [ubllana 

Vro~iII : 

Svel CSO Ljubljana - Siska, 
Celovska c. 195, Ljubljana 

V vednosl: 
Oireklar MU MOL 
Sluzba za arganiziranje dela MS 
Oddelek za zdravstva in socialno varstvo 
Arhiv, tu 



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 preeiseeno besedilo in 129/06) in 27. elena Statuta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, 51. 26/01 in 28/01) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 3. seji 
dne 5. marca 2007 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Dr. France Preseren 

Maji KUNAVER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Dr. France 
Preseren . 

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, pridobit i tudi mnenje lokalne 
skupnosti, na obrnocju katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Dr. France Preseren, ki je bil objavljen v casopisu 
Uradnem listu RS, st. 5/07, so prispele dve vlogi, ki ustrezajo pogojem razpisa. Svet Vrtca Dr. France 
Preseren je zaprosil za mnenje lokalno skupnost. 

Maja Kunaver je zakliucila visoko strokovno solo, pedaqosko fakulteto - smer vzgoj itelj predsolskih 
otrok, opravila je solo za ravnatelje in ravnateljski izpit. Imenovana dela v vzgoji in izobrazevanju ze 
triintrideset let. Do leta 2003 je v vrtcu Ljubljana-Center opravljala dele vzgoj iteljice z obveznostjo 
koordinatorja in kasneje pedaqoskeqa vodje. V letu 2004 je v vrtcu Dr. France Preseren opravljala 
dele pornocnice ravnatelj ice in septembra 2006 v tem vrtcu prevzela mesto v.d. ravnatelj ice. Njeni 
pogledi in cilji so usmerjen i v razvijanje vrtca, ki zagotavlja otrokom custveno ugodno in ustvarjalno 
klimo, celostni razvoj in dovolj kakovostnega znanja za samozavestno spopadanje s hitrimi 
spremembami in izzivi sodobnega casa , Kontinuirano zeli spremljati in analizirati potrebe otrok in 
starsev ter se odzivati na ugotovljene potrebe, kot so npr. programski cas, poslovni cas, zagotavljanje 
socasnosti, dodatni ter spostuje in se zavzema za moznost pravice izrazanja lastnega mnenja, 
strokovno in argumentirano kritiko in spodbuja zavzetost tistih, ki vedo, znajo in zmorejo s skupno 
dogovorjenimi nalogami in cilji, dvigniti kvaliteto dela. 

Mirjam Sprohar je koncala studij na Pedaqoskl fakulteti in si pridobila visoko izobrazbo - smer 
socialna pedagogika, opravila je solo za ravnatelje in ravnateljski izpit. Imenovana dela v vzgoji in 
izobrazevanju ze enaintrideset let. Do leta 1996 je bila ravnatelj ica zasebnega vrtca, stiri leta 
ravnateljica javnega vrtca, sedaj opravlja dele svetovalne delavke v vrtcu. Kot ravnateljica bi v okviru 
nacionalnega dokumenta - kurikuluma , sestavila koncept razvoja vrtca, ki bi ga oblikovala skupaj z 



•
 

zaposlenimi in v katerem bi se odrazala prepoznavnost vrtca. Njeni pogledi so odprti za novosti in 
iskanje novih poti do elm bofjsih ciljev in izpolnitev vrednot vrtca. Imenovani je pomembna strokovna 
rast delavcev in njihovo pocutje na delovnem mestu. Meni, da zadovoljstvo zaposlenih bistveno vpliva 
na dobro pocutje otrok, nj ihovih starsev in tako na uspesno in dobro opravljeno delo. 

Zupan in pristojni oddelek podpirata kandidaturo Maje Kunaver, ki ima po mnenju oddelka bofjse 
strokovne in organizacijske sposobnosti za ravnatelj ico vrtca. 

Stevilka: 014-13/07-2 
V Ljubljani, dne 5. marca 2007 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Vro~ili : 

Svet Vrtca Dr. France Preseren,
 
E~ a vCeva c. 29, Ljubljana
 

V vednosl: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo, izobrazevanje in sport 
Sluiba za organ iziranje dela MS 
arhiv, tu 


