
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 46 elena Zakona 0 orqanizaci]i In financiranju vzgoje in lzobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) in 27. elena 
Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je 
Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 35. seji dne 25. januarja 2010 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika
 
Mestne obeine Ljubljana v Svet Dijaskega doma Beiigrad
 

I. 
V Svet Dijaskega doma Bezigrad s e i men u j e : 

Janko JARC. 

II. 
Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka: 014-6/10-2 
V Ljubijani, dne 25. januarja 2010 

", ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

\ 
\. 

------
Vrotiti: 

Janko JARC, 
Svet Dijaskega doma Bezigrad, Kardeljeva pI. 28, Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
(1',1d",l",k Zi1 pred~ols~.o vzgoJo In Izobra1avanJa 
!ilutb8 :1:8 org8n/:l:lrllM]edelA M~ 

arhiv, til 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obCine Ljubljana (Uradni list RS, st. 26/01 in 28/01) in 8. 
elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, st. 
65/97, 49/99, 82/01 in 57/03) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 35. seji dne 
25. januarja 2010 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnikov
 
Mestne obcine Ljubljana v Svetjavnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana
 

I. 
V Svet javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana 5 e i men u j e j 0 : 

prof. dr. Bojana BEOVIC
 
Miro GORENSEK
 
Marija Dunja PISKUR KOSMAC
 
Saso RINK
 
dr. Slavko ZIHERL
 

II. 
Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 014-139/09-2 
V Ljubijani, dne 25. januarja 2010 

. ZUPAN 

.\Mestne obeine Ljubljana 

Vrotiti: 
prof. or. Bajana BEOVIC.. 
Mira GORENSEK, .' Jr" 
Marija Dunja PISKUR KOSMAC, 
Saso RINK, - .' 
dr. Slavko ZIHERL, . ,
 
Svet javnega zavada Zdravstveni dam Ljubljana, Metelkava ul. 9, Ljubljana
 

V vednost: 
Direktar MU MOL 
Oddelek 711 zdravje in social no varstvo 
Sillfba III orfl8nizir~l1j~ \lei ...MS 
crhiv, III 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, st. 
16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -oopr.), 27. elena Statuta Mestne obclne 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) ter 8. in 9. elena Odloka 0 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobraievalnega zavoda Osnovne sole Spodnja Siska (Uradni list RS, 
st. 38/08) je Mestni svet Mestne obcine I-jubljana na 35. seji dne 25. januarja 2010 sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Spodnja Siska 

I. 

Mimi GREGORIC preneha mandat clanlce Sveta Osnovne sole Spodnja Siska. 

II. 

V Svet Osnovne sole Spodnja Siska se za predstavnico Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Angelca Stanka SKRIPEC. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta sole. 

Stevilka: 014-115/08-3 
V Ljubljani, dne 25. januarja 2010 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

i, 

Vrotlti: 
Mirna GREGORIC, . 
Angelca Stanka SKRIPEC, •. _I·" 

Svet OS Spodnja Siska, Gasilska 17, Ljubljana 

Vvednost: 
DirAktor MlJ MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo in tzobrazevanje 
Sluiba za organiziranje dela MS 
srhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) in 27. elena Statuta 
Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na 35. seji dne 25. januarja 2010 sprejel 

MNENJE 
h kandidaturi za ravnateljico Organizacijske enote Glasbena sola Konservatorija za 

glasbo in balet Ljubljana 

Polonci CESAREK se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Organizacijske 
enote Glasbena sola Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. 

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 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) mora svet zavoda pred odlocitvijo 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 ravnatelja/ico Organizacijske enote Glasbena sola Konservatorija za 
glasbo in balet Ljubljana, ki je bil objavljen v casopisu Dnevnik dne 25.11.2009 sta se prijavila dva 
kandidata, ki izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno mestno ravnatelja/ice glasbene sole. 

Polonca CESAREK, akademska glasbenica, violinistka, svetovalka po nazivu, je petnajst let 
zaposlena na podrocju vzgoje in izobrazevanja, od tega stirinajst let na Konservatoriju za glasbo in 
balet, Srednji glasbeni in baletni soli. Vodi godalni orkester sole, ki je na Revijah godalnih orkestrov 
glasbenih sol Siovenije v Velenju in Radovljici prejel pozitivne kritike priznanega ocenjevalca. Prav 
tako pripravlja ucence za javne in interne nastope, sodeluje z vodstvom sole in aktivno spremlja delo 
na soli. Je clanica projektnih skupin, clanica komornega zbora Ave, dvakratnega prejemnika plakete 
mesta Ljubljana, prejemnika nagrade Presernovega sklada, Zupanciceve nagrade ter stevilnih nagrad 
na mednarodnim zborovskih tekmovanjih. Sodelovala je pri snemanju zqoscenk zbora, na eni od njih 
tudi kot instrumentalistka, violinistka. Bila je tudi predsednica pevskega zbora in v tej vlogi je 
organizirala koncerte doma in v tujini. 

Joze KREGAR, akademski glasbenik, klarinetist, svetovalec po nazivu, ima trinajst let pedaqoske 
prakse, ves cas na Srednji glasbeni in baletni soli, na kateri je ustanovil pihalni orkester, ki ga vodi ze 
tretje leto in za katerega pise tudi priredbe del. Ze kot Student je prejel stevilne nagrade na republiskih 
in drzavnih tekmovanjih ter sodeloval s stevilnirnl slovenskimi orkestri, tudi kot solist in koncertni 
mojster. Je tudi ustanovni clan Siovenskega kvarteta klarinetov, 5 katerim je posnel dve CD plosci. 
Njegovi ucenci so prejeli stevilne nagrade na tekmovanjih mladih glasbenikov Siovenije. Poleg 
pedaqoskeqa dela je tudi organizator javnih in internih nastopov. V obdobju od leta 2003 do 2006 je bil 
vodja studijske skupine pri Zavodu za solstvo RS za klarinet. Sodeluje z mnogimi pihalnimi orkestri in 
se samostojno izobrazuje za podrocje dirigiranja. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Polonce Cesarek. 

Stevi Ika: 014-138/09-3 
V Ljubljani, dne 25. januarja 2010 

Vroeiti: 
Svet a Konservatorija za glasbo in balet Ljubljana. lzanska 12, Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za preosotsko vzgojo in izobrazevanie 
Sluzba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 orqanizaciii In financiranju vzgoje in lzobrazevan]a 
Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) in 27. elena Statuta 
Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preciseeno besedilo) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na 35. seji dne 25. januarja 2010 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije Moste 

Niki GAMS se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Gimnazije Moste. 

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 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) mora svet zavoda pred odlocitvijo 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 Gimnazije Moste, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 
st. 102/09 dne 11. 12. 2009, se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje formalne pogoje razpisa. 

Nika GAMS, profesorica matematike, ima 31 let dela v vzgoji in izobraievanju, vso dobo na gimnaziji 
Moste. Naziv svetnice je pridobila [ulfja letos, ravnateljski izpit je opravila leta 1998. Leta 1992 je 
postala pornocnica ravnatelja, leta 1996 so jo imenovali za vrsilko dolznosti ravnateljice, marca 
naslednje leta je nastopila svoj prvi mandat ravnateljice sole, trenutno se izteka njen tretji mandat. Ves 
cas se je redno strokovno izpopolnjevala, sodelovala v strokovnih aktivih, po uvedbi mature je postala 
zunanja ocenjevalka za matematiko. Slediia je prenovi gimnazijskega programa in se dodatno 
izobraievala na podroclih pomembnih za vodenje sole. Leta 1996 ji je Drustvo ravnatelj podelilo naziv 
PRIMUS-zasluina ravnateljlca, 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobraievanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Nike 
Gams. 

Stevilka: 014-1/10-3 
V Ljubljani, dne 25. januarja 2010 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Vrotlti: 
Svel Gimnazije MosIe. Zaloska 49. Ljubljana 

V vednost: 
Direklor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzqojo In tzobrazevanje 
Sluzba za orqanrziranle dela MS 
arhiv,lu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizacjji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni 
list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) in 27. elena Statuta 
Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na 35. seji dne 25. januarja 2010 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Miskolin 

Branki MAK se da pozitivno rnnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca MiSkolin. 

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 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) mora svet zavoda pred 
odlocitvl]o 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjuje]o pogoje, 
pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod svoj secez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Miskolin, ki je btl objavljen v Uradnem Iistu RS, 
st. 96/09 dne 27.11.2009 se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje formalne pogoje za 
razpisano delovno mestno ravnatelja/ice vrtca. 

.Branka MAK, rojena 1949 v Ljubljani, je leta 1998 zakljucila visokosolski studij na Pedaqoski 
fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni naslov profesorica socialne pedagogike. Leta 1973 je 
opravila strokovni izpit in leta 1998 izpit za ravnatelja. Ima 40 letne delovne izkusnje v vrtcu na 
delih in nalogah vzgojiteljice in pornocnice ravnateljice, od leta 2005 opravlla dela in naloge 
ravnateljice v Vrtcu Miskolin. Imenovana ima v naslednjem petletnem obdobju program, ki ga 
razdeljuje na sest poglavij: projekti (Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev za obdobje 
2009-2011, Ekosola, Profesionalno usposabljanje za izvajanje elementov posebnih pedaqoskih 
nacel koncepta Reggio Emilia v slovenske vrtce, Kako pomagati gibalno oviranim otrokom); 
izobraievanje in strokovno izpopolnjevanje (izobrazevan]e zaposlenih na izsledkih najnovejsih 
znanstvenih spoznanj na podrocju izobrazevanja kot na primerih dobre prakse in stevilnih 
izkuseni): mentorstvo (prakticno usposabljanje bodoceqa strokovnega kadra); vloga otroka in 
starsa (usmerjanje dela v zagotavljanje enakih rnoznosti in upostevanje razlicnosti med otroki, da 
bo uresniceno nacelo enakih moznostl): vloga vodenja (skupno nacrtovan]e in uresnlcevanje 
zastavljenih ciljev, dvig organizacijske kulture in spostovanje slehernega v ustanovi); investicije 
(obnova objektov in opreme, aktivno sodelovanje pri siritvi Vrtca Miskolin): sodelovanje z ostalimi 
institucijami v obcini, regiji in na drzavru ravni. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Branke Mak. 

Stevilka: 014-140109-8 
V Ljubljani, dne 25. januarja 2010 

ZUPAN 
Mestne obclne Lj na 

/
/ 

Vrotiti: 
Svet Vrtca Miskolill. Novo Poljc c. VI/1 , Ljubljana 

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



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanla (Uradni 
list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) in 27. elena Statuta 
Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na 35. seji dne 25. januarja 2010 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Kolezija 

Nevenki ZIGON se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Kolezija. 

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 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., in 65/09 -popr.) mora svet zavoda 
pred odlocltvijo 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 Vrtca Kolezija, ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, st. 98/09 dne 4.12.2009 sta se prijavili dve kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za 
razpisano delovno mestno ravnatelja/ice vrtca. 

Helena ULE je leta 1995 koncala studij na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila 
strokovni naslov vzgojiteljica predsolskih otrok, nato pa je leta 2003 zakliucila stud] na isti 
fakulteti in si pridobila strokovni naslov profesorica razrednega pouka. Strokovni izpit za 
strokovne delavce na podrociu vzgoje in izobrazevanja je opravila leta 1996. Imenovana, 
rojena 1973 v Ljubljani, ima 15 letne delovne izkusnje v vzgojno - izobrazevalnern delu, 5 let 
v solstvu in 10 let v predsolski vzgoji. Kandidatka ima sledeci program vodenja zavoda: na 
samem zacetku pregled financneqa, pedaqoskeqa in dokumentacijskega stanja, spoznati 
sodelavce, utrip vrtca in organiziranost programov. V prihodnosti pa bi pozornost usmerila na 
delovanje v okviru Kurikuluma za vrtce, zavzemala bi se za samostojnost in avtonomijo 
zaposlenih (motivacija zaposlenih). Na podroqu investicij pa najprej pregled stanja in potrebe 
zavoda, pozornost gospodarnemu in racionalnemu poslovanju, prizadevanje za pridobivanje 
sponzorskih sredstev, vsem zaposlenim pa bi si prizadevala ustvariti pogoje in klimo, ki bo 
vsakemu zainteresiranemu posamezniku omoqocila, da bo razvijal svoja rnocna podrocja. 

Nevenka ZIGON, rojena 1953 v Ljubljani, je leta 1991 zakljueila visokosolski studij na 
Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni naslov vzgojiteljica predsolskih otrok. 
Leta 1994 je opravila program Vodenja v izobrazevanju in leta 1995 strokovni izpit za 
vzgojitelje v vzgojno-varstvenih zavodih. Imenovana ima delovne izkusnje v vrtcu kot 



vzgojiteljica, vodja enote vrtca, kot pornocmca ravnateljice, od leta 2005 opravlja dela in 
naloge ravnateljice v Vrtcu Kolezija. Imenovana ima v viziji in razvoju vrtca sleoece prioritete: 
trzni poloza] zavoda (prizadevanje za odprtje treh dodatnih oddelkov); materialni razvoj 
(oprema in investicije); varnost otrok in varovanje objektov (nove ograje in varnostni sistem), 
sodelovanje s starsi: programski razvoj zavoda (usposabljanje cloveskih virov, trajnostni 
razvoj, vsezivljenjsko ucenje za sodelovanje v ES, sodelovanje in poglabljanje z evropskimi 
vrtci). 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h 
kandidaturi Nevenke ligon. 

Stevilka: 014-141/09-8 
V Ljubljani, dne 25. januarja 2010 

ZUPAN 
Mestne obclne Lju 

Z(\ 
\Vrotiti: 

Svel Vrtca Kolezija, Rezijanska ul. 22, Ljubljana 

V vednost: 
Direklor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobraievanje 
Sluiba za organiziranje dela MS 
arhiv,lu 

..
 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 38. elena Zakona a uresnicevaniu javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
st. 77/07 -UPS in 56/08),37. elena Zakona a zavodih (Ur.1. RS, st. 12/1991,451/1994 
OdI.US: U-I-104/92, 8/1996, 18/1998 OdI.US: U-I-34/98, 36/2000-ZPDZC, 127/2006-ZJZP), 
27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno 
besedilo) ter Odloka a ustanovitvi javnega zavada Mednarodni grafieni likovni center (Uradni 
list RS, st. 110/04) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 35. seji dne 25. januarja 2010 
sprejel 

SKLEP 

o imenovanju vrsllke dolinosti direktorja javnega zavoda 
Mednarodni graficni likovni center 

I. 
Za vrsilko dolznosti direktorja Mednarodnega grafienega likovnega centra s e i men u j e: 

Barbara SAVENC. 

II. 
Mandat vrsilke dolznosti direktorja traja ad 21. 2. 2010 do imenovanja direktorja, vendar 
najvec za eno leta. 

Stevilka: 100-348/2009-3 
V Ljubljani, dne 25. januarja 2010 

ZUPAN 
r.nestne obelne Ljubljana, 

~ . 

j 

Vrotltl: 
Barbara Savenc, . ' .:.i 

Svet javnega zavada Mednarodni grafitni likovni center, Pod lurnom 3 Ljubljana 

V vednost: 
Dir&ktor MU MOL 
Oddelek za kulluro 
Sluiba za organlziranje dela MS 
.rnlv, tu 


