
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 37 . seji dne 29. marca 2010 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana 

Katjusi KOPRIVNIKAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Zavoda za slepo in 
slabovidno mladino 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 obmocju katere ima zavod svoj sedez,
 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, ki je bil 
objavljen v casopisu Delo dne 21. 1. 2010, sta se prijavili dye kandidatki , ki izpolnjujeta formalne 
pogoje razpisa. 

Peter KOSCAK iz Cerknice, je univerzitetni diplomirani organizator, nazadnje zaposlen na Zavodu za 
tehnicno izobrazevan]e kot vrsilec dolznosti direktorja. Naziv mentorja je pridobil leta 2002, sole za 
ravnatelje nima. Na podrocju vzgoje in izobrazevanja je de/al 12 let, skupno ima 17 let delovne dobe. 
Pet let je bil direktor javnega zavoda (Mladinsko klimatsko zdravilisce Rakitna), sedem let ucite] 
strokovno teoreticnih predmetov na srednji soli (Solski center PET), kjer je delal tudi v Enoti za 
izobrazevanje odraslih . Pet let je delal v gospodarstvu . Permanentno se je lzobrazeval na razlicnih 
podrocjih: od racunalnistva, javnih financ, javnega narocanja, kadrovskih zadev, poslovnega 
protokola, dela in poslovanja ter volitev v svete javnih zavodov , do preprecevanja zasvojenosti in 
motenj hranjenja in custvovanja, 

Katiusa KOPRIVNIKAR iz Gorenje vasi je profesorica sportne in specialne sportne vzgoje in dela na 
Zavodu za slepo in slabovidno mladino na delovnem mestu mobilni ucite/j za dodatno strokovno 
pornoc. Od leta 2007 ima naziv svetovalka . Leta 2004 je opravila ravnateljski izpit. Ima 13 let delovnih 
izkusenj v vzgoji in izobrazevanju . Na Fakulteti za sport je koncala smer prilagojena sportna vzgoja, 
prve delovne izkusnje je nabirala v Centru slepih in slabovidnih v Skofji loki kot ucitelj orientacije in 
mobilnosti ter profesor sportne vzgoje. Pridobila je tudi specialna znanja za dele s slepimi in 
slabovidnimi in sicer s sarnolzobrazevanjern in na seminarjih pod vodstvom tujih strokovnjakov . Ta 
znanja je nadgradila s pridobitvijo defektoloske dokvalifikacije na Pedaqoski fakulteti. Kandidatka 
meni, da je nekaj izkusenj za organizacijo in vodenje pridobila v casu, ko je kot aktivna sportnica in 
clanica kosarkarske ekipe vodila prvo clansko kosarkarsko ekipo Odeje Marmor. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevan]e dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Katjuse Koprivnikar. 

Stevilka: 014-8/10-7 
V Ljubljani, dne 29 . marca 2010 

ZUPAN 
Mestne obcine Ljublja a 

Vrotiti : 
Svet Zavoda za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, Langusova 8, Ljub ljana 

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



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53 . a elena Zakona a 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 37 . seji dne 29. marca 2010 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sale Vide Pregarc 

Andreji HUTAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sale Vide Pregarc. 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona a 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 zavada pred odlocitvijo a 
izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice a vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje 
lokalne skupnosti , na obrnocju katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sale Vide Pregarc, ki je bil objavljen v Solskih 
razgledih dne 5. 2. 2010, se je prijavilo deset kandidatov, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 

Pavlina OSLAK, univerzitetna diplomirana profesorica razrednega pouka in predmetna ucitejjlca 
glasbene vzgoje in zborovodstva, svetovalka po nazivu, s stiriindvajsetimi leti delovnih izkusenj in 
vrsto dodatno pridobljenih specialno pedaqoskih in drugih strokovnih znanj, je trenutno studentka 
drugega letnika podiplomskega studija socialne pedagogike. Zelo aktivna je tudi na podrocju glasbene 
vzgoje in zborovodstva . Poleg sodelovanja v pevskih zborih, deluje na podrocju glasbene vzgoje kot 
teoretik in praktik (zborovodstvo, clanstvo v posvetovalni skupini Glasbene mladine Siovenije). Prejela 
je priznanja na obrnocnih srecanjih otroskih in mladinskih pevskih zborov v letih 2002, 2003 in 2004. 
Udelezuje se dornacih in mednarodnih konferenc s pedaqosko tematiko , objavlja strokovne clanke, 
teoreticne razprave in raziskovalne naloge, predava, pripravlja in vodi kulturne prireditve in aktivno 
sodeluje z Zavodom republike Siovenije za solstvo kot multiplikatorka za akcijsko raziskovanje v okviru 
inovacijskih projektov. 

Boza SARBEK, magistrica znanosti managementa v izobrazevanju, specialistka managementa v 
izobrazevanju profesorica kemije in biologije, po nazivu svetovalka, poucuje na OS Ledina. V vzgoji in 
izobrazevanju je zaposlena 31 let. Je uspesna mentorica mladim raziskovalcem za kar je prejela dve 
priznanji Mestne obcine Ljubljana. Aktivno sodeluje na raziskovalnih taborih, ki jih organizira zveza 
prijateljev mladine, sodeluje s Pedaqosko fakulteto in je mentorica studentorn na praksi. Vodi 
nacionalni projekt »Zdrava sola« in »Eko sola kot nacin zivlienja« . V sodelovanju u Zavodom za 
solstvo, Pedaqosko in Biotehnicno fakulteto je vodila izobrazevanje multiplikatorjev za podrocje 
akcijskega raziskovanja , kemije in biologije. Dodatno se je usposobila tudi za poucevanje izbirnega 
predmeta informatika in racunalnistvo v osnovni soli. Udelezila se je tudi stevilnih drugih seminarjev za 
dodatno strokovno izpopolnjevanje. Bila je clanica Sveta Sole, predsednica 10 00 sindikata, 



I 
~ sindikalna zaupnica, trenutno pa clanica 10 SVIZA. Na osnovni soli Ledina je koordinirala dve 

pomembni in odmevni prireditvi in sicer obelezitev 150-letnice sole ter dejavnosti ob obisku zupanov 
evropskih prestolnic. 

Andreja HUTAR, profesorica socialne pedagogike in razredna uciteliica, svetovalka po nazivu, z 
opravljenim ravnateljskim izpitom, ima 34 let pedaqoskih delovnih izkusenj, ves cas na OS Vide 
Pregarc. Poucevala je na razredni stopnji, po diplomi iz socialne pedagogike je delala kat svetovalna 
delavka, trenutno je vrsilka dolznosf ravnateljice, od leta 2008 je bila tudi pornocnica ravnateljice. Bila 
je mentorica, vodila je skupnost ucencev, solo za starse, strokovni aktiv svetovalnih delavcev, bila je 
nosilka dejavnosti v mednarodnih raziskavah ter predsednica Sveta sole. 

Davorin SKET, profesor proizvodno-tehnicne vzgoje in zgodovine, mentor po nazivu, v vzgoji in 
izobrazevanju dela 11 let, se nima ravnateljskega izpita. Pouceval je v osnovnih selah v Mozirju, 
Mariboru, Zalcu, Velenju, Celju, Ljubljani, trenutno poucuie v OS Braslovce. Doma je iz Celja, v 
kratkem se bo preselil v Parizlje blizu Vranskega. Zakljucuje magistrski studij na Strojni fakulteti na 
smeri tehnlcno varstvo okolja. Sodeluje tudi s firma Termo Shop Sempeter Celje (podrocje energetike 
in ogrevanja) in Kava - Druzbo za izvajanje kompletnega varstva pri delu (meritev klime). 

Anita MIRJANIC, profesorica zgodovine in filozofije, pred zaklluckorn magisterija iz kadrovskega 
managementa, po nazivu svetnica, ima 13 let pedaqoskih delovnih izkusenj v osnovnem solstvu, 
cetrto leta je pornocnica ravnatelja. Je avtorica in recenzentka ucbenikov in ucnih pripornockov, 
clanica ozjeqa tima v raziskovalnem programu Mreza ucecih se sol, koordinatorka za mednarodne 
projekte Cmepius v letu 2001, nosilka enega od Cmepius projektov v letu 1999, koordinatorka projekta 
Drzavljanske kompetence v solskern letu 2009/2010. Udelezila se je stevilnih izobrazevanj in 
usposabljanj za podrocje solstva. V letih 2005 in 2006 je napisala stevilne clanke s podrocja 
kadrovskega managementa za casopis Dnevnik. Kat aktivna clanica nadzornega odbora drustva 
uciteliev je sodelovala pri stevilnih aktivnostih drustva, vodila je tudi delavnice in svetovanja iz 
poslovne komunikacije za sale, zavode in podjetja. Eno leta je bila predsednica sveta zavada osnovne 
sale. 

Marta JENKO, profesorica pedagogike in predmetna ucitelllca nemskeqa jezika s knjizevnostjo ter 
knjiznicarka, svetovalka po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitom, ima 20 let delovnih izkusen] na 
podrocju vzgoje in izobrazevanja. Vodstvene delovne izkusnje je pridobila na podrocju izobrazevanja 
odraslih. lrna izkusnje s psihosocialno in ucno pornocjo dijakom in studentom s psihiatncno motnjo 
(zakliucen irna neakreditiran podiplomski program iz anallticne psihoterapije). Trenutno je zaposlena 
kat svetovalna defavka na Srednji soli za lesarstvo in organizatorka izobrazevanja odraslih na Srednji 
soli za strojnistvo (oboje v Solskem centru Skofja Loka). Doma je iz Srednje vasi pri Sencurju. 

Barbara ZITNIK TERNOVEC, profesorica zgodovine in geografije, svetovalka po nazivu, z opravljenim 
ravnateljskim izpitom, ze 17 let dela v vzgoji in izobrazevanju in sicer na OS Preserje pri Radomljah. 
Zadnja tri leta je pornocnica ravnateljice. Aktivna je pri organizaciji taborov, ekskurzij, tekmovanj iz 
geografije ter kot mentor ucencern pri izdelavi raziskovalnih nalog. Redno se udelezuje strokovnega 
izpopolnjevanja. Zasluzna je za uvajanje projektov UNESCA, sodelovala je pri ustanovitvi Sklada sale 
iz katerega se financirajo nadstandardne dejavnosti, dva mandata pa je delovala tudi v svetu sole. 

Saso VLAH, profesor razrednega pouka, v vzgoji in izobrazevanju je zaposlen 12 let, po nazivu je 
mentor. Ravnateljskega izpita nima. Za pedaqoski poklic se je odlocil po koncani poklicni kovinarski in 
kasneje po opravljeni prekvalifikaciji za trgovca. Delal je tudi kot zavarovalni zastopnik. Od leta 1998 
se je povsem posvetil pedaqoskernu poklicu. Zaposlen je bil na treh osnovnih selah in sicer na OS 
Nove Fuzine, OS Dobrepolje, zadnjih pet let je vodja podruznicne sole Ponikve. Organiziral in vodil je 
stevitne prireditve za ucence, starse in krajane. 

Helena ULE, vzgojiteljica predsolskih otrok, profesorica razrednega pouka, svetovalka po nazivu, ima 
15 let delovnih izkusenj v vzgoji in izobrazevanju. Ravnateljskega izpita se nima. Udelezevala se je 
posvetov na temo vzgoje in izobrazevanja, kadrovanja, upravljanja s cloveskimi viri, marketinga in 
managementa. Pripravlja raziskave in clanke, organizira razlicne aktivnosti in predavanja ter sodeluje 
pri organizaciji in izvedbi tekmovanj, projektov in prireditev. Njeno kandidaturo za delovno mesto 
ravnateljice je s priporocilorn podprla mag. Andreja Trtnik Herlec, nekdanja predavateljica Vodenja v 
izobrazevanju v Soli za ravnatelje na Brdu. Vzporedno s pedaqoskirn delom je bila aktivna tudi na 
podrocju pocjetnistva. 

Darja KRIVEC, profesorica razrednega pouka, svetovalka po nazivu, z opravljenim ravnateljskim 
izpitom, ima 14 let pedaqoske prakse v vzgoji in izobrazevanju. Delala je na OS Smarjeta, Sticna, 
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r:	 sedaj je za nedolocen cas zaposlena na OS Mirna. Z Zavodom RS za solstvo in z Ministrstvom za 
solstvo in sport je sodelovala pri pripravi in izvajanju stevilnih izobrazevanj. Vodila je studiisko skupino 
in strokovni aktiva za prvo triletje ter pripravila strokovno gradivo za e-prirocnik. Z razlicntm vsebinami 
je sodelovala v projektu Mentorska rnreza sol. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Andreje Hutar. 

Stevilka: 014-16/10-5 
V Ljubljani, dne 29. marca 2010 

ZUPAN 
Mestne obcine Ljublja.na 

Vrocitl: 

Svet asVide Pregarc, Bazoviska 1, Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje 
Sluzba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 
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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 37. seji dne 29. marca 2010 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sale Dravlje 

Erni CIBEJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Dravlje. 

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 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 -popr.) 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 Osnovne sole Dravlje, ki je bil objavljen v Uradnem Iistu 
RS, st. 7/2010 dne 29. 1. 2010, sta se prijavili dye kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje razpisa. 

Erna GIBEJ, profesorica razrednega pouka in svetnica po nazivu ze 32 let dela v vzgoji in 
izobrazevanju, Dvaindvajset let je delala kot uciteljica razrednega pouka dokler ni leta 2000 postala 
vrsilka dolznostl ravnateljice sole Dravlje. To funkcijo je opravljala eno leto, sedaj se ji izteka drugi 
mandat ravnateljice as Dravlje. Izpit za ravnateljico je opravila istega leta (2001) kot je nastopila svoj 
prvi ravnateljski rnandat. V viziji bodoceqa dela je zelo zqosceno, vendar z izkusnjo in poznavanjem 
svoje stroke in poslanstva , povzela vse naloge, ki jih osnovna sola mora uresnicevati V zakljucku je 
poudarila, da se bo zavzela za ohranitev vsega uteceneqa in dobrega , uvajala pa bo tiste spremembe 
in novosti, ki bodo prinesle vecjo kvaliteto zivljenja in dela na soli. 

Vanja SORJAN, magistrica znanosti na podrocju izobrazevalnega managementa, po osnovnem 
poklicu profesorica razrednega pouka, je v vzgoji in izobrazevanju zaposlena 30 let in sicer vso dobo 
na as Dravlje, na kateri je opravljala tudi naloge pomocnice ravnateljice. Po nazivu je svetnica, izpit 
za ravnateljico je opravila leta 1999. Opravila je vrsto dodatnih izobrazevanj predavala na dornacih in 
mednarodnih posvetih in konferencah, sodelovala v projektih, organizirala tabore in tekmovanja ter 
objavljala strokovne clanke v publikacijah in zbornikih za vzgojo in izobrazevanje. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Erne 
Cibej 

Stevilka: 014-13/10-5 
V Ljubljani, dne 29. marca 2010 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Vroeltl; 
Svet os Dravlje , Klopciceva 1, Ljubljana 

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

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53 . a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevarua (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 37. seji dne 29. marca 2010 sprejel 

MNENJE 
h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Vodmat 

Marti KOROSEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Vodmat. 

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 odlocitvljo 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 Vodmat, ki je bil objavljen v casopisu Solski razgledi 
dne 5.2.2010 sta se prijavile dve kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno 
mestno ravnatelja/ice vrtca. 

Romana KOS, rojena 1971 v Ljubljani, ima 15 letne delovne izkusnje v vzgojno - izobrazevalnern delu 
leta 2003 je koncala studij na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni naslov diplomirana 
vzgojiteljica predsolskih otrok. Ima opravljen strokovni izpit in ravnateljski izpit.lmenovana ima 
osnovano vizijo vrtca na kljucnih tockah: strokovno podpiranje in spremljanje otrokovega ucenja in 
razvoja ter skrb za otrokovo dobro pocutie: organiziranje spodbudnega okolja za otrokovo ucenje in 
razvoj; ozavescanje svoje vloge in skrb za strokovno rast; seznanjanje starsev z otrokovim ucenjern in 
razvojem, programi, dejavnostmi vrtca ter strokovnimi izhcdisc] na podrocju predsolske vzgoje; 
uresnicevanje temeljnih ciljev in nalog predsolske vzgoje, ki so opredeljeni v Zakonu 0 vrtcih; 
nacrtovanje vzgojno - izobrazevaineqa dela; zagotavljanje otrokovih pravic; dnevni program v 
popoldanskih oddelkih prilagojen poslovnemu casu popoldanskih oddelkov . Poudarja sledece 
prednostne naloge: kulturno zlahtenje najrnlajslh. timsko sodelovanje in razvijanje zdravega odnosa 
otrok do sebe, drugih in do narave, skrb za razvoj kadrov in financnih sredstev. 

Marta KOROSEC, rojena 1958, je leta 1983 zakljucila visokosolski studij na Filozofski fakulteti v 
Ljubljani in si pridobila strokovni naslov profesorica pedagogike in filozofije. Leta 1986 je opravila 
strokovni izpit in leta 1993 izpit za ravnatelja. Imenovana ima 26 letne delovne izkusnje v vzgojno 
izobrazevalnem delu, deja ravnateljice vrtca opravlja od leta 1992. Ravnatelj ica Vrtca Vodmat je od 
leta 2004. Imenovana nadaljnji razvoj vrtca vidi v nadaljevanju osnovne niti vizije na naslednjih 
podrocjih: integracija vizualnega opismenjevanja, vseh drugih zvrsti umetnosti in kulturne dediscine v 
izvedbeni kurikulum, izvajanje Eko programa kot nacin zivljenja v vseh oddelkih enote Klinicni center 
in strmeti za vzgojo ekolosko ozavescenih otrok, starsev in delavcev vrtca, ki imajo v vsakdanjem in 
poklicnem zivljenju ekolosko ravnanje kot vrednoto; obnova igrisc in pridobitev certifikatov 0 

ustreznosti in varnosti igral in igrisca kot celote; investicijsko vzdrzevanje ; ureditev prostora za 
kratkotrajno parkiranje za starse pri enoti Vodmat; vecjo prometno varnost; spremljanje potreb starsev 
in njihovega mnenja 0 vrtcu; vzpodbujanje aktivnega sodelovanja z vrtcem; razvijati timsko delo, 



razvijati razvojno - procesni pristop na vseh podrocjih otrokovega ucenja: podpirati razvoj 
izvedbenega kurikula v bolnlsnlcnih oddelkih; odpreti vrtce otrokom, ki niso vkl[uceni v vrtec 
(popoldanske igralne urice); vkljucevati in izbirati projekte, ki bodo smiselno dopolnjevali vizijo; 
zagotoviti kontinuirano nabavo sredstev in opreme; spremljanje in evalvacija kakovosti izvajanja 
programov; ohranjanje nivoja kakovosti predsolskeqa vzgojno - izobrazevalnega programa. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Marte 
Korosec . 

Stevilka : 014-15/10-9 
V Ljubljani , dne 29. marca 2010 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Vrotiti : 
Svet Vrtec Vodmat , Korytkova ulica 24-26, Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje 
Siuzba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 
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MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na padlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradna 
preciscena besedila) in 8. elena Sklepa a ustanavitvi javnega zavada Lutkavna gledalisce 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 116/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 37. seji dne 
29. marca 2010 sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavoda Lutkovno gledalisce Ljubljana
 

I. 

Svetlani MAKAROVIC preneha mandat clanice Sveta javnega zavada Lutkavna gledalisce 
Ljubljana. 

II. 

V Svet javnega zavada Lutkavna qledalisce Ljubljana se i men u j e: 

Barbara ROGELJ. 

Mandat imenavane je vezan na mandat clanov sveta. 

Stevilka: 014-16/09-4 
V Ljubljani, dne 29. marca 2010 

Vrocltl: 
Svellana MAKAROVIG,
 
Barbara ROGELJ " ; , ..
 
Svet javnega zavada LUlkavno gledalisce Ljubljana , Krekov Irg 2, Ljubljana
 

V vednost: 
Direktar MU MOL 
Oddelek za kulturo 
Sluzba za organiz iranje dela MS 
arhiv,lu 


