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PREDLOG 
26. 5.2010 

Na podlagi 29. elena Zakona 0 zavodih (Uradni list RS, st. 12/91, 45/94, 8196, 18/98, 36/00 in 
127/06) 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 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika
 
Mestne obeine Ljubljana v Svet zavada Mladinski dom Malci Beliceve
 

I. 

V Svet zavada Mladinski dam Malci Beciceve s e i men u j e : 

Kory GOLOB. 

II. 

Mandat imenavanega traja stlrl leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 zavodih (Uradni list RS, st. 12/91, 45/94, 8/96, 18/98, 36/00 in 127/06) v 29. clenu med 
drugim doloca, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja ter, da je sestava in trajanje 
mandata doloceno z aktom 0 ustanovitvi oziroma s statutom zavoda. I 

I 

I 

Na podlagi poziva zavoda Mladinski dom Malci Beliceve za imenovanje predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela sl 
postopkom evidentiranja. I 

I 

I 

Komisija je prejela en predlog, zato je sklenila predlagati mestnemu svetu Korya GOLOBA, rojeneqa 
leta 1973, univ. dipl. psihologa iz Ljubljane. I 

I 

Komisija za mandatna vprasania, volitve in imenovanja je na 45. seji dne 26. 5. 2010 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet zavoda Mladinski dorn 
Malci Beliceve, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 





PREDLOG 
26.05.2010 

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 preclsceno besedilo) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Bezigrad 

Maji RAKUN BEBER se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole 
Beziqrad. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu 5 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 
odlocttviio 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 Beziqrad, ki je bil objavljen v Uradnem 
listu RS, st. 17/2010 dne 5. 3.2010, so se prijavili stirje kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje 
razpisa. 

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 bivallsce ima v Radovljici. Poleg 
razlicnih usposobljenosti na podrocju sporta, je poucevala tudi nekatere druge teoreticne predmeta, 
vodila razllcne tecaje, organizirala in vodila zdravstveno vzgojo, sodelovala 5 Centrom za strokovno 
izpopolnjevanje na Fakulteti za sport ter kot prostovoljka pri odvajanju odvisnikov od drog. 

Lucija ZELJKO, profesorica matematike in fizike, magistrica znanosti 5 podrocja razvojne 
psihologije, doktorica znanosti 5 podrocja psihologije, svetovalka po nazivu, 5 stirinajstim leti dela v 
vzgoji in izobrazevanju, je trenutno zaposlena na as Sostro. Prva tri leta svojega sluzbovania je 
delala tudi na as Spodnja Siska. Del svojega strokovnega usposabljanja je opravila na Univerzi v 
Bayreuthu v Nemciji ter na Danski tehnlski univerzi v Kopenhagnu. Je avtorica stirih delovnih 
zvezkov 5 podrocja fizike. Pod njenim mentorstvom so nadarjeni ucenci osvajali srebrna in zlata 
priznanja iz fizike, logike in matematike. Sodelovala je v inovacijskem projektu, ki je potekal na as 
Sostro v sodelovanju z Zavodom RS za solstvo ter izvajala razvojno-raziskovalno dele v okviru 
evropskega naravoslovnega projekta Pollen. Aktivno je sodelovala na mednarodnem znanstvenem 
sestanku Vpliv sodobnih znanstvenih aosezkov na zgodnje ucenje. Je clanica uredniskeqa odbora 
revije Matematika v soli, ki jo izdaja Zavod RS za solstvo. 

Maja RAKUN BEBER, profesorica razrednega pouka, 14 let dela v vzgoji in izobrazevanju. Je 
svetovalka po nazivu, od leta 2006 je bila pomocnica ravnateljice na as Beziqrad. ad septembra 
lanskega leta opravlja dela vrsrlke dolznosti ravnateljice. Ima opravljene izpite za vodenje vrste 
interesnih dejavnosti (planinska vodnica, uciteljica alpskega smucan]a, voditeljica folklornih skupin). 
Sama ali v sodelovanju z drugimi je organizirala in vodila vee taborov in sol v naravi. Bila je 
mentorica mladim raziskovalcem, vodila je vee pomembnih projektov v sodelovanju z Unicefom, po 
uspesnem vodenju projekta Evropska vas je prevzela regijsko koordinatorstvo le-tega za 15 sol iz 
Ljubljane in okolice. Pri zalozbi Rokus je v soavtorstvu izdala 2 ucbeniska kompleta, ki sta bila 
delezna nagrade zdruzenja evropskih zaloznikov ucbenikov. 



Silvo KOZELJ iz Sevnice, magister psihologije, doktorand psihologije, profesor sportne vzgoje, 
svetovalec po nazivu, ima 8 let pedaqoske prakse. Kot svetovalec je delal na podrocjih 
urednikovanja publikacij. Objavlja strokovne clanke in prirocnike, Na podrocju psihologije fair playa 
pri Zavodu za fair play in strpnost v sportu deluje od leta 2004. Je tudi organizator usposabljanja in 
predavatelj za podrocja psihologije in sporta. Pri Institutu za social no psihologijo dela na podrocju 
organizacije in pridobivanja sredstev, svetovanja in poucevan]a v sklopu vsezivljenjskeqa ucenja, v 
zasebnem sektorju pa kot direktor vodi postopke upravljanja s cloveskimt viri, trzenja storitev in 
oblikovanja programov. Pri Ministrstvu za solstvo in sport je clan Komisije za prenovo interesnih 
programov sporta otrok in mladine, predsednik Komisije za prenovo programov solskih sportnih 
tekmovanj, pri Karate zvezi Siovenije je clan Komisije za usposabljanje strokovnih kadrov, v 
Republiskem izobrazevalnem centru clan predmetne kurikularne komisije za pripravo nacionalnega 
preverjanja znanja, pri Drustvu psihologov Siovenije je clan Komisije za mednarodno sodelovanje 
ter Komisije za raziskavo in razvoj. Na eni od osnovnih sol v Ljubljani je vodil triletni mednarodni 
projekt Comenius. Je dobitnik nagrade Zveze drustev sportnih pedagogov Siovenije »Za izjemne 
dosezke na podrocju sporta otrok in mladine v letu 2009«. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi Maji 
Rakun Beber. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatih 
za ravnatelja/ico Osnovne sole Bezigrad na 45. seji dne 26. 5. 2010 ter oblikovala predlog 
pozitivnega mnenja h kandidaturi Maji Rakun Beber in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
26. 05. 2010 

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 ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Karla Destovnika Kajuha 

Sonji SORll se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Karla 
Destovnika Kajuha. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

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 Osnovne sole Karla Destovnika Kajuha, ki je bil 
objavljen v Solskih razgledih dne 19. 3. 2010, so se prijavili stirje kandidati, ki izpolnjujejo 
formalne pogoje razpisa. 

Mateja ROZMAN, specialistka managementa v izobrazevanju, diplomirana pedagoginja in 
profesorica geografije, svetovalka po nazivu, z opravljenim ravnateljskim izpitom, je zaposlena 
na as Vodmat v Ljubljani in sicer kot solska svetovalna delavka. Udelezila se je stevllnih 
izobrazevan], vodila in koordinirala projekte in preventivne programe za ucence, organizirala 
solo za starse ter koordinirala in izvedla razlicne raziskave v okviru solskeqa svetovalnega dela. 

Elvira SUSEC, univerzitetna diplomirana profesorica gospodinjstva in biologije, svetovalka po 
nazivu, ima 9 let pedaqoske prakse. Od septembra 2005 je zaposlena na as Bozidarja Jakca v 
Ljubljani. Sodeluje pri stevilnih projektih in koordinira vrsto dejavnosti, ki potekajo na soli. Bila je 
uspesna mentorica mladim raziskovalcem ter ucencern, ki jih pripravlja na tekmovanja iz znanja 
biologije za Proteusovo priznanje. Uspssno sodeluje z zunanjimi institucijami pri razllcnih 
projektih in je mentorica studentorn biologije. Ravnateljskega izpita se nima. 

Sonja SORll, je profesorica razrednega pouka, svetovalka po nazivu, ki je izpit za ravnateljico 
opravila leta 2001. Na osnovni soli Karla Destovnika Kajuha je od leta 1999 pomocnica 
ravnateljice. Sodelovala je pri uvajanju in uresnicevanju sodobnih pedaqoskih oblik dela. Vodila 
je studijska lzobrazevalna srecanja sol nekdanje obcine Moste Polje ter izobrazevanje v 
projektu Custveno in dusevno zdravje. 

Ana NOVAK VElKAVRH, univerzitetna diplomirana inzenirka agronomije s koncano 
pedaqosko - andraqosko izobrazbo (1991) in solo za ravnatelje (2003), mentorica po nazivu 
(od leta 1995), je od leta 1996 redno zaposlena na OS Brezovica, v zadnjem mandatnem 
obdobju kot pornocnica ravnateljice. Pridobila je stevilna dodatna znanja, vodila projekte, 
predavala Okoljsko vzgojo in Splosno vrtnarstvo, publicirala poljudne in strokovne clanke in bila 
mentorica studentorn na praksi. 



Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Sonje Sorli. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatih za ravnatelja/ico Osnovne sole Karla Destovnika Kajuha na 45. seji dne 26. 5. 2010 
ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Sonje Sorli in ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
26.05.2010 

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 ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Polje 

Barbari SMREKAR se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sale 
Polje. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

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 
od'ocitviio 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, 
pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obmoeju katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Osnovne sale Polje, ki je bil objavljen v Solskih 
razgledih dne 5. 3.2010, so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje razpisa. 

Dajana JOVANOVIC, profesorica razrednega pouka, svetovalka po nazivu, z desetimi leti 
pedaqoske prakse, je uspesno opravila tudi Solo za ravnatelje. Zaposlena je na as dr. Ivana 
Korosca v Borovnici. Sodelovala je s Pedaqoskirn institutom v mednarodni raziskavi a bralni 
pismenosti ter z Zavodom za solstvo v razvojno aplikativnem projektu namenjenem pornoci 
ucencern s posebnimi potrebami. Vodi vee interesnih dejavnosti na soli (slikanje na svilo, 
priprave na kolesarski izpit). V mandatu 2004-2009 je bila predsednica Sveta sole. 

Blanka NERAD, profesorica zgodovine in geografije, svetovalka po nazivu, je devet let 
poucevala na Srednji prometni soli v Mariboru, po nekajletnem presledku in delu na razlicnih 
podrocjlh v druzinskern podjetju, je se 2 leti delala v pedaqoskem poklicu in sicer na as 
Braslovce v oddelku podaljsaneqa bivanja ter kot uciteljlca zgodovine in spoznavanja druzbe. 
Trenutno je zaposlena na as Janka Kersnika Brdo, kjer izvaja individualno pornoc ucencern s 
posebnimi potrebami. ad leta 2004 se udelezu]e izobrazevalnih seminarjev s podrocja vzgoje in 
izobrazevanja, leta 2007 je opravila tudi ravnateljski izpit. Je predsednica neprofitne 
humanitarne organizacije v Braslovcah, Udelezlla se je tudi stevilnlh seminarjev s podrocja 
vodenja javnih ustanov in drustev, 

Barbara SMREKAR, univerzitetna diplomirana pedagoginja, predmetna uciteljica matematike in 
fizike, mentorica ad leta 1994, z opravljenim ravnateljskim izpitom, ima 20 let pedaqoske 
prakse. Sprva je poucevala matematiko na osnovni soli Sostro, kjer je vodila tudi informacijske 
dejavnosti, tecaje racunalnistva ter solo v naravi. Septembra 1999 je zacela poucevati 
matematiko na osnovni soli Polje. Jeseni 2005 je nastopila svoj prvi mandat ravnateljice as 
Polje, ki je med najvecjimi in najstarejslrni salami v Ljubljani. V preteklosti je bila sola delezna 
obseznih posodobitev in dograditev, trenutno pa je v zakljucnih delih dograditev as Kaseli, ki 
bo zahtevala delitev sole in ustanovitev dveh samostojnih sol. Imenovana, ki je v casu svojega 
mandata uspesno vodila raznolika in odgovorna dela, je nacrtovala tudi postopke v zvezi z 
ustanavljanjem nove sole, delitvijo kadrov in uvajanjem novih tehnologij v pouk in dele na soli. 



Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Barbari Smrekar. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatih za ravnateljalico Osnovne sole Polje na 45. seji dne 26. 5. 2010 ter oblikovala 
predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Barbari Smrekar in ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
26.05.2010 

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 preclsceno besedilo) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Srednje ekonomske sole Ljubljana 

Mojci HAFNER se da negativno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Srednje ekonomske 
sole Ljubljana. 

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, s1. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 -popr.) mora svet zavoda pred 
odlocltvlio 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 Srednje ekonomske sole Ljubljana, ki je bil 
objavljen v Uradnem listu RS dne 12. 2. 2010, se je prijavila ena kandidatka, ki izpolnjuje 
formalne pogoje razpisa. 

Mojca HAFNER, profesorica slovenscine in primerjalne knjizevnosti ter literarne teorije ima 29 
let pedaqoske prakse. Po nazivu je svetovalka. Ravnateljski izpit je opravila leta 2007. Bila je 
vodja razvojnega tima v Mrezi sol (strategije za preprecevanje nasilja). Je profesorica na Srednji 
ekonomski soli, poucevala pa je tudi na Srednji elektrotehniskl soli, na Centru strokovnih sol in 
na Srednji soli za elektroenergetiko v Mostah. Poucu]e tudi odrasle. V solskern letu 2007/2008 
je vodila uvajanje prenovljenega programa ekonomski tehnik, zadnji dve leti pa je vodja 
programskega uciteljskega zbora. Ves cas se je dodatno izobrazevala, sodelovala v projektih 
Zavoda za solstvo, vodila in organizirala je razllcne dejavnosti na soli. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje ne dajeta pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Mojci Hafner. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatih za ravnatelja/ico Srednje ekonomske sole Ljubljana na 45. seji dne 26. 5. 2010 ter 
oblikovala predlog negativnega mnenja h kandidaturi Mojci Hafner in ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 





PREDLOG 
26.05.2010 

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 preclsceno besedilo) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnatelja/ico Srednje frizerske sole Ljubljana 

Mateji CHVATAL in mag. Primoiu HVALA KAMENSEK se da pozitivno mnenje h 
kandidaturi za ravnatelja/ico Srednje frizerske sale Ljubljana. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

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 Srednje frizerske sole Ljubljana, ki je bil objavljen v 
casopisu Delo dne 2. 4. 2010, sta se prijavila dva kandidatka, ki izpolnjujeta formalne pogoje 
razpisa. 

Primoz HVALA KAMENSEK iz Tolmina ima 11 let izkuseni na podrocju pedaqoskeqa 
vodenja, organizacije, svetovanja, raziskovanja in izvajanja razficnih oblik 
izobrazevan]a in usposabljanja na razucnlh nivojih in za razlicne ciljne skupine od otrok 
do odraslih. Po osnovni izobrazbi je diplomirani pedagog in profesor sociologije, z 
opravljenim znanstvenim magisterijem. Po nazivu je svetovalec. Kat student je prejel 
Presernovo nagrado Filozofske fakultete in Univerzitetno Presernovo nagrado. Je 
clan drustva slovenskih pedagogov. Sil je strokovni sodelavec v mnogih mednarodnih 
projektih, ekspertnih skupinah, raziskovalnih timih, sodeloval je pri snovanju zakonskih 
podlag in razvoju razficnih metodologij, s prispevki je sodeloval na simpozijih, posvetih 
in mednarodnih konferencah in srecanjih. Kot avtor, so-avtor in urednik je publiciral in 
urejal stevllne strokovne clanke, monografske publikacije in gradiva. 

Mateja CHVATAL diplomirana pedagoginja in profesorica sociologije ima 13 let 
pedaqoske prakse v vzgoji in izobrazevanju. Po nazivu je svetovalka. Prvo delovno 
mesto je imela na Ljudski univerzi v Kranju, kjer je po dveh letih postala pomocnica 
ravnateljice osnovne sole za odrasle in vodja izobrazevanja odraslih (srednje poklicne 
sole, smer bolnlcar-neqovalec). Dve leti je tudi poucevala odrasle in sicer Dliavljansko 
vzgojo in etiko ter Kontaktno ku/turo in socia/no skrbstvo. Udelezila se je stevilnih 
izobrazevanj, bila mentorica studijskim krozkorn, veliko jih je tudi sama organizirala in 
vodila. Bila je tudi mentorica dveh programov za zivljenjsko uspesnost Beremo in 
pisemo skupaj ter Most do izobrazbe. Prostovoljno je vodila Drustvo prijateljev mladine 
Trzin. 



Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Mateji Chvatal in mag. Prirnozu Hvala Kamensek. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatih za ravnateljalico Srednje frizerske sole Ljubljana na 45. seji dne 26. 5. 2010 ter 
oblikovala predlog, da se da pozitivno mnenje h kandidaturi Mateji Chvatal in mag. Primozu 
Hvala Karnensek ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
26.05.2010 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevan]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 precisceno besedilo) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Dijaskega doma Ivana Cankarja 

Manici PETELIN se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Dijaskega doma 
Ivana Cankarja. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

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 
oolocitvho 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 Dijaskeqa doma Ivana Cankarja, ki je bil objavljen v 
casopisu Delo dne 9. 3. 2010, so se prijavili trije kandidati, ki izpolnjujejo formalne pogoje 
razpisa. 

Goran POPOVIC, univerzitetni diplomirani defektolog - socialni pedagog in ucite] 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 komisiji zavoda, od leta 2002 pa tudi aktivni 
clan studijske skupine Sekcije MVO (Motnje vedenja in osebnosti) pri Orustvu defektologov 
Siovenije. Od marca do septembra 2009 je defat kot socialni pedagog v vzgojni skupini in kot 
ucitelj 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. 

Marina TRAMPUS, magistrica ekonomskih znanosti, diplomirana organizatorka dela, svetnica 
po nazivu, petnajst let dela v vzgoji in izobrazevanju kot profesorica ekonomskih predmetov v 
srednjih in visjlh selah. Opravila je pedaqosko-andraqoske izpite in ravnateljski izpit. Zelo 
uspesno je vodila strokovni aktiv ekonomistov na Srednji ekonomski soli v Ljubljani, bila aktivna 
v projektih: Zaupajmo v lastno ustvarjalnost, Mladi podjetnik pri Gea collegu, Eureka pri institutu 
za inovativnost in tehnologijo ter v Soli oortnistve in podjetnistve za mlade. Pripravila je vrsto 
prirocrukov in ucnih prlpomockov ter objavila stevllne strokovne clanke. Udelezila se je mnogih 
funkcionalnih izobrazevanj ter prejela stevllna priznanja kot mentorica mladim tekmovalcem in 
raziskovalcem. Med pomernbnejstrnl so prav gotovo Srebrna plaketa Institute za inovativnost in 
tehnologijo ter Zahvalna listina Siovenske znanstvene fundacije za mentorsko vodenje mladih 
raziskovalcev. 

Manica PETELIN je profesorica pedagogike in psihologije. Po nazivu je svetnica. Ima 30 let 
delovnih izkusenj na podrocju domske vzgoje. Najprej je delala kot vzgojiteljica. Organizirala in 
vodila je podrocje strokovnega izobrazevanja za vzgojitelje in bila clanica uredniskeqa odbora 
revije Iskanja (revija za teoreticno in prakticno raziskovanje vzgoje v diiasklh domovih). Stiri leta 



je opravljala funkcijo predsednice izdajateljskega sveta te revije. Leta 1992 je postala vrsilka 
dolznosti ravnateljice in po enem letu ravnateljica doma Ivana Cankarja. Njen mandat traja do 
30. junija. Sodelovala je pri razllcnih aktivnostih in nalogah z Zavodom za solstvo, s Solo za 
ravnatelje, z Ministrstvom za solstvo in sport v razlicnih skupinah, komisijah in sosvetih. Za 
ravnatelje dijaskih domov pripravi vsako leto dve strokovni srecan] v organizaciji Skupnosti 
dijaskih domov Siovenije. Udelezuje se funkcionalnih izobrazevan], pomembnih za njeno 
podroc]e dela. Opravila je tudi celoletno izobrazevanje za pridobitev certifikata Kakovost za 
prihodnost vzgoje in izobraievanja, ki ga podeljuje lnstitut za kakovost in meroslovje SIQ ter 
izpit za notranjega presojevalca sistema kakovosti. Je prejemnica priznanja Primus - zasluzna 
ravnateljica, ki ga podeljuje Drustvo Ravnatelj. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Manici Petelin. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatih za ravnatelja/ico Dijaskega doma Ivana Cankarja na 45. seji dne 26. 5. 2010 ter 
oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Manici Petelin in ga predlaga mestnemu 
svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenova.nja 



PREDLOG 
26.05.2010 

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 obclne Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Visje strokovne sole 
Blotehnlcneqa izobrazevalnega centra Ljubljana 

Mag. Tadeji KRASNA in mag. Tjasi VIDRIH se da pozitivno mnenje h kandidaturi 
za ravnateljico Visje strokovne sole Biotehnicneqa izobrazevalnega centra 
Ljubljana. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

o bra z I 0 zit e v: 

V skladu s 53. a clenorn Zakona a organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevanja (Uradni 
list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 -popr.) mora svet zavoda pred 
odlocltviio 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 Visje strokovne sole Blotehnicneqa 
izobrazevalnega centra Ljubljana, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, st. 25/2010 dne 
26.3.2010, sta se prijavili dve kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje razpisa. 

Mag. Tjasa VIDRIH, prof esorica biologije in gospodinjstva, magistrica znanosti s podrocja 
zivllstva, svetovalka po nazivu, je vrsilka dolznosti ravnateljice Visje strokovne sole BIC in 
organizatorica prakticneqa izobrazevanja (od 1. 1.2010). V vzgoji in izobrazevanju dela 13 let. 
Septembra 2009, ko se je zaposlila na Biotennicnern lzobrazevalnern centru, je prevzela 
dolznosti organizatorice prakticneqa izobrazevanja na VSS v programu gostinstvo in turizem. 
Sprva je poucevala na Srednji kmetijski soli Grm v Novem mestu - od leta 1997. Sola je v 
studijskem letu 2000/2001 postala Visja strokovna sola. Tjasa Vidrih je bila imenovana za 
predavateljico vlsje strokovne sole leta 2003, leta 2007 pa je postala vrsllka dolznosti 
ravnateljice in leta 2008 ravnateljica Vis]e strokovne sole Grm Novo mesto, ki deluje v sklopu 
Centra Biotehnike in turizma. Magistra Tjasa Vidrih se je udelezila stevilnih funkcionalnih 
lzobrazevanj, bila vkljucena v mnoge projekte, vodila studijske skupine, strokovne aktive, 
sodelovala na kongresih in okroglih mizah, sodelovala pri oblikovanju biltena »Etnoloske in 
kulinaricne znacilnosti slovenskega podezelja«. pri pripravah clankov 0 poteku drzavneqa 
tekmovanja na temo etnologije in kulinarike, sodelovala pri programu Leonardo da Vinci in pri 
uvajanju novih izobrazevalnlh programov na podrocju visjeqa strokovnega izobrazevania za 
obdobje 2008-2011. Vpisana je v program Sole za ravnatelje. Za mentorsko delo z mladimi je 
leta 2002 prejela nagrado Mestne obcine Novo mesto. 

Mag. Tadeja KRASNA, magistrica znanosti, diplomirana ekonomistka studijskega programa 
Poslovodenje in organizacija z opravljenim pedaqosko andraqoskirn izpitom, predavateljica visje 
sole, svetnica po nazivu, ima trenutno v pripravi doktorsko disertacijo. V vzgoji in izobrazevanju 



dela 19 let, od leta 1997 na Visji strokovni soli za gostinstvo in turizem Bled. Strokovna znanja 
je izpopolnjevala tudi v tujini (na Irskem in v Estoniji). S samostojnimi referati je sodelovala na 
mednarodnih konferencah, pri pripravah kataloga standardov strokovnih znanj in spretnosti, pri 
pripravah ucneqa programa in strokovnega gradiva, pri organizaciji mednarodne znanstveno 
strokovne konference, pri posodabljanju in razvijanju visje in visokosolskth studijskih programov. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
mag. Tadeji Krasna in mag. Tjasi Vidrih. 

Komisija za mandatna vprasania, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 

kandidatih za ravnateljalico Visje strokovne sole Blotehnicneqa izobrazevalnega centra 
Ljubljana# na 45. seji dne 26. 5. 2010 ter oblikovala predlog, da se da pozitivno mnenje h 
kandidaturi mag. Tadeji Krasna in mag. Tjasi Vidrih ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 


