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PREDLOG 
14.4.2010 

Na po.dl~gi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanjav 

(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 -popr.), 27. elena 
St~tuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) in 
8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Mojca (Uradni 
list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Vrtca Mojca 

I. 

Marku LEMAICU preneha mandat clana Sveta Vrtca Mojca. 

II. 

V Svet Vrtca Mojca se i men u j e : 

Tadej MESERKO. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta vrtca. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 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.) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije 
predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov 
mandat traja stiri leta. 

S sklepom 0 imenovanju st. 014-72/08-1 je bil v Svet Vrtca Mojca na 18. seji mestnega sveta dne 
30. 6. 2008 imenovan za clana sveta vrtca Marko Lernaic. Dne 23. 3. 2010 je imenovani sporocll svetu 
vrtca, da zaradi drugih obveznosti prosi za razresitev s funkcije clana sveta. Na tej podlagi je Komisija 
za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega 
clana oz. clanico. 

Komisija je prejela en predlog, zato je sklenila predlagati mestnemu svetu Tadeja MESERKO, 
rojenega 1984, univ. dip/. filozofa, ki je zaposlen na Radiu Student. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 44. seji dne 14. 4. 2010 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca 
Mojca, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14.4.2010 

Na podlagi 46. 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.), 27. elena Statuta Mestne obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) ter 8. in 9. elena Odloka 0 

ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Miska Kranjca (Uradni list RS, St. 
38/08) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Miska Kranjca 

I. 

Klementu PERKU preneha mandat clana Sveta Osnovne sole Miska Kranjca. 

II. 

V Svet Osnovne sole Miska Kranjca se za predstavnika Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Matjaz LULIK. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta sale. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 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.) v 46. clenu med drugim doloca, da svet sole sestavljajo trije 
predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev sale in trije predstavniki starsev ter da njihov 
mandat traja stiri leta. 

S sklepom st. 014-103/08-1 0 imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne sale 
Miska Kranjca je bil na 18. seji mestnega sveta dne 30. 6. 2008 med drugim imenovan za clans 
sveta sole Klement Perko. Dne 8.4.2010 je imenovani sporocil, da kot clan izstopa iz sveta sale. Na 
tej podlagi je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom 
evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

V postopku evidentiranja je prispel en predlog. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati 
Matjaza LULIKA. Imenovani se je radii leta 1970. Po izobrazbi je univ. dipl. filozof in dela kot 
bibliotekar ter stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 44. seji dne 14. 4. 2010 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Osnovne 
sole Miska Kranjca, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14. 4.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisc~n.o beSedi~o) in 13. elena Odloka 0 ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 18/08 - uradno preeiseeno besedilo) je Mestni svet Mestne obclne 
Ljubljana na .... seji dne .... . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana
 

I. 

'!Svet Za~o~a za oskrbo na domu Ljubljana se kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana 
r m e n u j e j o : 

Tamara HAINZ
 

Mirjam KANALEC
 
Katarina KRIVIC
 
Ivanka SLAK
 

Jadranka VOUK - ZELEZNIK
 

II. 

Mandat imenovanih traja stlrl leta. 

Stevilka :
 
Datum: ZUPAN
 

o o r a z r c z t t e v :
 
Odlok 0 ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana (Uradni list RS, st. 18/08 - uradno
 
precisceno besed ilo) v 13. clenu med drug im doloca , da svet zavoda sestavlja pet predstavnikov
 
ustanovitelja , ki jih imenuje Mestni svet MOL.
 

Na podlagi poziva sveta zavoda za imenovanje petih predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v svet tega
 
zavoda je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja.
 

Prispelo je sest predlogov. Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanj je mestnemu svetu
 
sklenila predlagati:
 

Tamara HAINZ, roj. 1977 , univ. dipl . pravnico, iz Ljubljane 
Mirjam KANALEC, roj. 1968, univ . dipl . matematicarko, iz Ljubljane 
Katarino KRIVIC, roj. 1947 , dlpl, pravnico, iz Ljubljane 
Ivanko SLAK, raj. 1941 , ekonomistko, iz Ljubljane 
Jadranko VOUK - L:ELEZNIK, univ . dipl. sociologinjo, iz Ljubljane 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 44. seji dne 14. 4. 2010 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju petih predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet Zavoda za oskrbo 
na domu, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14.4.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) ter Odloka 0 ustanovitvi javnega stanovanjskega sklada Mestne obcme 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 109/01, 18/08 in 53/09) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana 
na ... seji dne ... sprejel 

S K L E P 

o podaljsanlu mandata clanov Nadzornega sveta 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne obelne Ljubljana 

I. 

Podalisa se mandat clanorn Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine 
Ljubljana, in sicer: 

Ursi OTONICAR
 
Viktoriji POTOCNIK
 
Ignacu POLAJNARJU
 
Danilu TOMSICU
 

II. 

Mandat imenovanih preneha z iztekom mandata zupana. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Dne 10.7.2009 je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana sprejel Odlok 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 
o ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, S1. 53/09), ki v 
13. clenu doloca, da sedanji organ javnega sklada nadaljuje svoje delo do izteka mandata. 

V skladu z 18. clenorn Odloka 0 ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 109/01, 18/08 in 53/09), ki doloca 4-letni mandat clanov Nadzornega sveta Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana (v nadaljevanju: nadzorni svet), potece mandat stirim 
clanorn nadzornega sveta, ki jih je imenoval mestni svet, 26.6.2010. V skladu z doloclli prej veljavnega 
Zakona 0 javnih skladih in Odloka 0 ustanovitvi Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana, ki 
je dolocal, da je peti clan - predsednik nadzornega sveta po svoji funkciji zupan Mestne obcine Ljubljana, 
pa mandat novembra 2010. Odlok 0 spremembah in dopolnitvah Odloka 0 ustanovitvi Javnega 
stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 53/09) se v 17. clenu spremeni take, da 
predsednik nadzornega sveta ni vec po svoji funkciji zupan MOL, ternvec predsednika nadzornega sveta 
imenujejo clani izmed sebe na svoji prvi seji. 

Ker je prislo v tem primeru do casovnega razhajanja pri izteku mandata predsednika in clanov nadzornega 
sveta je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja sklenila, da vseh pet clanov nadzornega 
sveta imenuje istocasno, po izteku mandata zupana. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 44. seji dne 14. 4. 2010 oblikovaJa predJog 
sklepa 0 podahsanju mandata stirirn dosedanjim clanorn Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega skJada 
Mestne obcine Ljubljana, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14.4.2010 

Na po.dlagi 55 . elena Z~kona 0 socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - uradno precisceno 
b~se?llo, 23/~? - pop~. In ~1/0~ - popr.), 6. elena Odloka 0 preoblikovanju Centra za socialno delo 
LJublJ~na ~ezlgrad v javru socialno varstveni zavod, stevilka 551-01/92-3 z dne 17. 12. 1992 (v 
nadaljevanju: odlok Vlade RS). Odloka 0 spremembi odloka Vlade RS stevilka 552 -12 /2004-1 z 
dne 20. 7. 2004 ter 11. elena Statuta Centra za socialno delo Ljubljana Bezigrad z dne 
21 . 10. 1994 ter 27 . elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. .. . seji dne ... .. sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnice Mestne obclne Ljubljana 
v Svet Centra za socialno dele Ljubljana Befigrad 

I. 

V Svet Centra za socialno dele Ljubljana Bezlqrad 5 e i men u j e : 

Avgustina ZUPANCIC. 

II. 

Mandat imenovane traja stlri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu 5 55. clenorn Zakona 0 socialnem varstvu(Uradni list RS, st. 3/07 - uradno precisceno 
besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.) socialno varstveni zavod upravlja svet zavoda, ki ga poleg 
predstavnikov ustanovitelja in delavcev med drugim sestavlja se predstavnik lokalne skupnosti. Odlok 0 

preoblikovanju Centra za socialno dele Ljubljana Bezigrad v javni soc ialno varstveni zavod , stevilka 
551-01/92-3 z dne 17. 12. 1992 (v nadaljevanju: odlok Vlade RS) in Odlok 0 spremembi odloka Vlade 
RS stevilka 552 -12 /2004-1 z dne 20. 7. 2004, med drugim doloca, da se v svet zavoda imenuje en 
predstavnik lokalne skupnosti. 

Center za socialno dele Ljubljana Beziqrad je zaradi poteka mandata sedanji clanici sveta zavoda 
zapros il Mestno obcino Ljubljana za imenovanje nove predstavnice oz. predstavnika lokalne skupnost i. 

Na podlagi evidentiranja je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja odlocala 0 enemu 
predlogu in sklenila , da se za predstavnico Mestne obcine Ljubljana v svet zavoda imenuje Avqustino 
ZUPANCIC, rojeno 1950, socialno delavko iz Ljubljane, ki dela na OS Dr. Vita Kraigherja. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 44. seji dne 14. 4. 2010 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Centra za socialno delo 
Ljubljana Beziqrad in ga predlaga Mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14.04.2010 

Na p:>dlagi 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 preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Livada 

Goranu POPOVICU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Livada. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

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 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 Osnovne sole Livada, ki je bil objavljen v Solskih 
razgledih dne 5. 2. 2010 , sta se prijavila dva kandidata, ki izpolnjujeta formalne pogoje razp isa. 

Goran POPOVIC, univerzitetni diplomirani defektolog - socialni pedagog in ucitelj razrednega pouka, 
ima opravljen ravnateljski izpit, po nazivu je svetovalec, v vzgoji in izobrazevanju dela od leta 1982. 
Deset let je delal v Beogradu, kjer je tudi diplom iral. Leta 1994 se je z druzlno preselil v Siovenijo, od 
leta 1999 je zaposlen v Zavodu za vzgojo in izobrazevanje v Logatcu, kot vzgojitelj . Je predstavnik 
vzgojiteljev v strokovni komisiji zavoda, od leta 2002 pa tudi aktivni clan studijske skupine Sekcije 
MVO (Motnje vedenje in osebnosti) pri Drustvu defektologov Siovenije. Od marca do septembra 2009 
je delal kot socialni pedagog v vzgojn i skupini in kot ucitelj v razredu s prilagojenim programom . Od 
septembra je kot svetovalec vkl[ucen v projekt vodenja in organizacije privatne drzavne in 
mednarodne gimnazije v Beogradu, medtem pa mu delovno razmerje v VZI v Logatcu miruje. 

Nevenka OSREDKAR, diplomirana profesorica sportne vzgoje in specialne sportne vzgoje , 12 let dela 
v vzgoji in izobrazevanju. Po nazivu je svetovalka, ravnateljskega izpita se ni opravila . Veliko izkusenj 
si je nabrala z organizacijo in vodenjem prireditev . Poucevala je na osnovnih in srednjih selah , 
trenutno je zaposlena na Srednji soli Jesenice. Stalno bivalisce ima v Radovlj ici. Poleg razlicnih 
usposobljenosti na podrocju sporta . je poucevala tudi nekatere druge teoreticne predmeta , vodila 
razlicne tecaje, organizirala in vodila zdravstveno vzgojo, sodelovala s Centrom za strokovno 
izpopolnjevanje na Fakulteti za sport ter kot prostovoljka pri odvajanju odvisnikov od drog. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Goranu Popovicu. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatih za 
ravnatelja/ico Osnovne sole Livada na 44. seji dne 14. 4. 2010 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Goranu Popovicu in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14.04.2010 

Na p,?dlagi 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 ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Martina Krpana 

Sasu VLAHU se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sale Martina Krpana. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

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 odlocltvilo 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 sole Marina Krpana, ki je bil objavljen v Solskih 
razgledih dne 5. 3. 2010, sta se prijavila dva kandidata, ki izpolnjujeta formalne pogoje razpisa. 

Saso VLAH, profesor razrednega pouka, v vzgoji in izobrazevanju je zaposlen 12 let, po nazivu je 
mentor. Ravnateljskega izpita nima. Svojo poklicno pot je zacel kot oblikovalec kovin, kasneje je 
opravil prekvalifikacijo za trgovca in v nadaljevanju za ekonomsko komercialnega tehnika. 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 Dobrepolje, OS Nove Fuzme, zadnjih pet let je vodja 
podruznicne sole Ponikve. Delal je v podalisanern bivanju, bil razrednik 1. in 2. razreda, na soli v 
Ponikvi pa je trenutno razrednik 4. in 5. razreda. Organiziral in vodil je stevllne prireditve za ucence, 
starse in krajane. Vodi tudi plavalni teca] za ucencev tretjih razredov v okviru Centra solskih in 
obsolskih dejavnosti na Ptuju. 

Helena ULE, vzgojiteljica predsolskih otrok, profesorica razrednega pouka, svetovalka po nazivu, ima 
15 let delovnih izkusen] v vzgoji in izobrazevanju. Sprva je bila zaposlena v vrtcu, kasneje je dve leti 
poucevala v podruznicni osnovni soli. V Solo za ravnatelje se je vpisala v letu 2009. Aktivno se je 
udelezevala 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 prlporocilom podprla mag. Andreja Trtnik Herlec, nekdanja 
predavateljica predmeta Vodenja v izobrazevanju v Soli za ravnatelje na Brdu. Vzporedno s 
pedaqoskirn delom je bila aktivna tudi na podrocju pocjetnistva. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Sasu 
Vlahu. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatih za 
ravnatelja/ico Osnovne sole Martina Krpana na 44. seji dne 14. 4. 2010 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Sasu Vlahu in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanla, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
14.04.2010 

Na podlagi 53. a elena Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list 
RS, s1. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 -popr.) in 27 . elena Statuta Mestne 
obcine Ljubljana (Uradni list RS , s1. 66/07 - uradno preclsceno besedilo) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne .. . sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljice Osnovne sole Vrhovci 

Marjanci VAMPELJ se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sale Vrhovci. 

Stevilka: 
Datum : 

ZUPAN 

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 odlocitvilo a 
izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice a vseh kandidatih , ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje 
lokalne skupnosti, na obmocju katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sale Vrhovci , ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS, 51. 17 dne 5. 3. 2010, sta se prijavila dva kandidata, ki izpolnjujeta formalne pogoje razpisa . 

Marjanca VAMPELJ, profesorica pedagogike in psihologije, svetovalka, z opravljenim ravnateljsk im 
izpitom in osemindvajsetimi leti delovnih izkusenj v vzgoji in izobrazevanju, je svojo pedaqosko prakso 
zacela pridobivati v oddelkih podalisaneqa bivanja na as Polje, osem let je bila svetovalna delavka na 
as v Menqsu, devet let pornocnica ravnatelja na as Vrhovci. Svoj prvi mandat ravnateljice sale je 
nastopila leta 2004 . ad julija lanskega leta je vrsilka dolznosti ravnateljice. Vsa leta zaposlitve se je 
dodatno strokovno izobrazevala za potrebe vodenja in s podrocja zakonodaje. as Vrhovci ima 
zastavo EKO sale, med ucenci so odlicni sportniki , eedalje vee mladih raziskovalcev, sola je vkljucena 
v projekt Evropa v soli. 

Davorin SKET, profesor proizvodno-tehnicne vzgoje in zgodovine, mentor po nazivu , v vzgoji in 
izobrazevanju dela 10 let, ravnateljskega izpita se nima. Na Solo za ravnatelje se je vpisalleta 2007. 
Pouceval je v osnovnih selah v Zalcu, Velenju, Celju , Ljubljani, v Rogatcu, trenutno poucuje na 
Srednji poklicni soli Krsko, Pouceval je tehnicno vzgojo , gospodinjstvo, racunalnistvo, etiko in druzbo. 
Doma je iz Celja. Zakljucuje magistrski studij na Strojni fakulteti na smeri tehnicno 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). 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Marjanci Vampelj . 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja a kandidatih za 
ravnatelja/ico Osnovne sale Vrhovci na 44. seji dne 14. 4. 2010 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Marjanci Vampelj in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 


