
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07- UPS) in 9. 
in Sklepa 0 ustanovitvi javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno prezivljanie 
prostega casa otrok in mladih (Uradni list RS, st. 77/09) je Mestni svet Mestne obcine 
Ljubljana na 38. seji dne 19. aprila 2010 sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju vrsifke dolznosti direktorja Javnega zavoda 
Mladi zmaji - Centra za kakovostno prezlvljanje prostega casa otrok in mladih 

I. 
Radovanu RADETICU preneha mandat vrsilca dotznosti direktorja Javnega zavoda Mladi 
zmaji - Centra za kakovostno prezivljanje prostega casa otrok in mladih . 

II. 

Za vrsilko dolznosti direktorja Javnega zavoda Mladi zmaji - Centra za kakovostno 

prezivlianje prostega casa otrok in mladih 5 e i men u j e: 

Mateja DEMSIC. 

III. 
Mandat vrsilke dolznosti direktorja traja do imenovanja direktorja javnega zavoda , vendar 
najdlje do 29.9.2010. 

Stevilka: 014-72/08-3 
V Ljubljani , dne 19. aprila 2010 

Vrocitl: 
Radovan RADETIC . ' 
Mateja DEMSIC, ' 
Svet javnega zavoda Mlad i zmaji - Centra za 
kakovostno prezivljanie prostega casa otrok in mladih , Reslljeva c. 18, Ljubljana 

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



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 orqanizaciji 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) 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 38. seji dne 19. aprila 2010 
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 ! men u j e : 

Tadej MESERKO. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta vrtca. 

Stevilka: 014-72/08-3 
V Ljubljani, dne 19. aprila 2010 

vroeltl : 
Marko t.ernaic , : 
Tadej Meserko,
 
Svet Vrtec Mojca, Levicntkova 11, Ljubljana
 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsols ko vzgojo in izobrazevanje 
Sluzba za organ iziranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

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 Stat uta Mestne 
obclne 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 38. seji dne 19. aprila 2010 
sprejel 

SKLEP 

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

I. 

Klementu PERKU preneha mandat clana Sveta Osnovne sale Miska Kranjca. 

II. 

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

Matjai LULIK. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta sole. 

SteviIka: 014-103/08-3 
V Ljubljani, dne 19. aprila 2010 
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Klement Perko.
 
Matjaz Lulik. \ . .
 
Svet as Miska Kranjca , Karnnoqoris ka c. 35, Ljubljana
 

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 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno 
precisceno besedilo) in 13. elena Odloka 0 ustanovitvi Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana 
(Uradni list RS, st. 18/08 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obclne 
Ljubljana na 38. seji dne 19. aprila 2010 sprejel 

SKLEP 

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

I. 

V Svet Zavoda za oskrbo na domu Ljubljana se kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana 
imenujejo: 

Tamara HAINZ
 

Mirjam KANALEC
 

Katarina KRIVIC
 

Ivanka SLAK
 

Jadranka VOUK - ZELEZNIK
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 014-24/10-1 
V Ljubljani , dne 19. aprila 2010 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Vrocltl : 
Tamara HAINZ, . ••~ ''.

" . .Mirjam KANALEC.
 
Kalarina KRIVIC,
 
Ivanka SLAK,!..
 
Jadranka VOUK-

Svel Zavoda za oskrbo na domu, Ambroiev Irg 7, Ljubljana
 

V vsdnost: 
Direktor Mil MOl 
Oddelck zn zdravje in sociatno varslvo 
Sluzba za organiziranje dela MS 
arhiv,lu 

... J~~ I 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 55. elena Zakona ° socialnem varstvu (Uradni list RS, st. 3/07 - uradno preclsceno 
besedilo, 23/07 - popr. in 41/07 - popr.), 6. elena Odloka °preoblikovanju Centra za socialno delo 
Ljubljana Bezigrad v javni socialno varstveni zavod, stevilka 551-01/92-3 z dne 17. 12. 1992 (v 
nadaljevanju: odlok Vlade RS), Odloka °spremembi odloka Vlade RS stevilka 552 -12 /2004-1 z 
dne 20. 7. 2004 ter 11. elena Statuta Centra za socialno dele Ljubljana Beziqrad 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 38. seji dne 19. aprila 2010 
sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana 
v Svet Centra za socialno dele Ljubljana Bezigrad 

I. 

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

Avgustina ZUPANCIC. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta . 

Stevilka: 014-25/10 -1 
V Ljubljani, dne 19. aprila 2010 
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Vrocit]: 
Avgustina ZUPANCIC, _ 
Svet CSD Ljubljana - Bezigrad. Podmiscakova ul. 20, Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za zdravje in socialno varstvo 
Sluzba za organ iziran je dela MS 
arhiv , tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

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 obcine 
Ljubljana (Uradni list RS, st. 109/01 , 18/08 in 53/09) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
38. seji dne 19. aprila 2010 sprejel 

S K L E P 

o podaljsanju mandata clanom Nadzornega sveta 
Javnega stanovanjskega sklada Mestne obcine Ljubljana 

I. 

Podaljsa se mandat clanorn Nadzornega sveta Javnega stanovanjskega skiada Mestne obcine 
Ljubljana, in sicer: 

Ursi OTONICAR
 
Viktoriji POTOCNIK
 
Ignacu POLAJNARJU
 
Danilu TOMSICU
 

II. 

Mandat imenovanih preneha z iztekom mandata zupana. 

Stevilka: 004-112/04-11 
V Ljubljani , dne 19. aprila 2010 

ZUPAN 
I ., ,lVlestne obcine Ljubljana
I :: - I 
, -c 

Vrocili: 
Ursa OTONICAR , Oddelek za finance in racunovodstvo MU MOL 
Viktorija POTOCNII<' .. 
Ignac POLAJNAR 
Danilo TOMSIC , 
Jani stanovanjski sklad MOL , zarru xova 3. Lj. 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
JSS MOL, Zarnikova 3, LjUbljana 
Slutba za organlziranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizacij i 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, S1. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na 38 . seji dne 19. aprila 2010 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Livada 

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

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 ozirama 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 razpisa. 

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 diplomiral. Leta 1994 se je z druzino preselil v Siovenijo, od 
leta 1999 je zaposlen v Zavodu za vzgojo in izobrazevanje v Logatcu, kot vzgojitelj . Je predstavnik 
vzgojiteljev v strokovni komisij i 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 vzgojni skupini in kot ucitef v razredu s prilagojenim programom. Od 
septembra je kot svetovalec vkljucen 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 Radovljici. 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 odvisn ikov od drag. 



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

Stevilka : 014-123/09-9 
V Ljubljani, dne 19. aprila 2010 

I '~:~ \ ZUPAN 
\. Mestne obclne Ljubljana 
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Vrocitl: - ':?l
Svel os Livada, UI. Dusana Kraigherja 2, Ljubljana r. 

V vednost: 
Direklor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevan je \ 
Sluzba za organiziranje dela MS
 
arhiv,lu
 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlag i 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 38 . seji dne 19. aprila 2010 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja Osnovne sole Martina Krpana 

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

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 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 . ad leta 1998 se je povsem posvetil pedaqoskernu poklicu. Zaposlen je bil 
na treh osnovnih selah in sicer na as Dobrepolje, as Nove Fuzine, zadnjih pet let je vodja 
podruznicne sole Ponikve. Delal je v podallsanem bivanju, bil razrednik 1. in 2. razreda, na soli v 
Ponikvi pa je trenutno razrednik 4. in 5. razreda. Organiziral in vodil je stevilne prireditve za ucence, 
starse in krajane. Vodi tudi plavalni tecaj 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 izkusenj v vzgoji in izobrazevanju . Sprva je bila zaposlena v vrtcu, kasneje je dye leti 
poucevala v podruznlcni 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 clanks, organizira razlicne aktivnosti in 
predavanja ter sodeluje pri organizaciji in izvedbi tekmovanj, projektov in prireditev. Njeno kandidaturo 
za de/ovno mesto ravnateljice je s priporocilom podprla mag. Andreja Trtnik Herlec, nekdanja 



predavateljica predmeta Vodenja v izobrazevanju v Soli za ravnatelje na Brdu. Vzporedno s 
pedaqosklrn delom je bila aktivna tudi na podrocju podjetnistva. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevan]e dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi sasu 
Vlahu. 

Stevilka : 014-20/10-5 
V Ljubljani, dne 19. aprila 2010 

Vrocltf: 
Svel osMartina Krpana , Gaspersiceva 10, Ljubljana 

V vednost: 
Oireklor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobraievanje 
Sluzba za organiziran je dela MS 
arhiv, 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 
obclne Ljubljana na 38. seji dne 19 . aprila 2010 sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljice Osnovne sole Vrhovci 

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

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 odlocltvqo 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 Vrhovci , ki je bil objavljen v Uradnem listu 
RS,st. 17 dne 5.3.2010, sta se prijavila dva kandidata, ki izpolnjujeta formalne pogoje razpisa. 

Marjanca VAMPELJ, profesorica pedagog ike in psihologije, svetovalka, z opravljen im ravnateljskim 
izpitom in osemindvajsetimi leti delovnih izkusenj v vzgoji in izobrazevanju , je svojo pedaqosko prakso 
zacela pridobivati v oddelkih podallsaneqa bivanja na as Polje, osem let je bila svetovalna delavka na 
as v Menqsu , devet let pomocnica ravnatelja na as Vrhovci. Svoj prvi mandat ravnateljice sole je 
nastopila leta 2004. ad julija lanskega leta je vrsllka dolznosti ravnateljice. Vsa leta zaposlitve se je 
dodatno strokovno izobrazevala za potrebe vodenja in s podrocja zakonodaje. as Vrhovci ima 
zastavo EKO sole, med ucenci so odllcni sportniki , cedalje 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 vpisal leta 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 studi] na Strojni fakulteti na smeri tehnicno varstvo akolja. 
Sodeluje tudi s firma Termo Shop Sempeter Celje (podrocje energetike in ogrevanja) in Kavo 
Druzbo za izvajanje kompletnega varstva pri delu (meritev klime) . 



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

Stevilka : 014-1810-5 
V Ljubljani, dne 19. aprila 2010 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

.p 
(-:11 

Vroeltl: 
Svet os Vrhovci , cesta na Bokalce 1. Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddele k za predsotsko vzgojo in izobrazevanie 
Sluzba za organ iziranje del a MS 
arhiv, tu 


