
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 Trnovo (Uradni 
list RS, st. 39/08 in 49/10) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 41. seji dne 
5. julija 2010 sprejel 

SKLEP 

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

I. 

Jasni KNAPIC UKMAR preneha mandat clanice Sveta Vrtca Trnovo. 

II. 

V Svet Vrtca Trnovo se i men u j e : 

Samo LOGAR. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta vrtca. 

Stevilka: 014-78/08-8 
V Ljubljani, dne 5. julija 2010 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Vrociti: 
Jasna Knapic Ukrnar, - . 
Sarno Logar , I 
Svel vrtca Trnovo, Kolczijska ul. 11, Ljublj~n~ 

V vcdnoct: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje 
SILJ:!b,1 :!:l org:lnl:!lranJe dela MS 
arhiv-tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1,1000 Ljubljana 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaclJI 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 Galjevica 
(Uradni list RS, st. 39/08 in 49/10) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 41. seji dne 
5. julija 2010 sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Galjevica 

I. 

Eldijani VELIC KLJUCANIN preneha mandat clanice Sveta Vrtca Galjevica. 

II. 

V Svet Vrtca Galjevica se i men u j e : 

Andrej Vojko PERHAVEC. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta vrtca . 

Stevilka: 014-62/08-3 
V Ljubljani, dne 5. julija 2010 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

Vrocltl: 
Eldijana Velie Kljucanin , . • ' .. . • ~~ " L " . 

Andrej Vojko Perhavec, L.' 
Svel vrtca Galjevica, Galjevica 35, Ljubljana 

V vecnost: 
Direklor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje 
Sluzba za organiz iranje dela MS 
arhiv,lu 



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 41. seji dne 5. julija 2010 sprejel 

MNENJE 
h kandidaturi za ravnateljico Osnovne sole Martina Krpana 

Mateji ROZMAN in Barbari ZITNIK TERNOVEC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnateljico 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 oclocltvi]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 Martina Krpana , ki je bil objavljen 
v Solskih razgledih dne 7. 5. 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 OS dr. Ivana 
Korosca v Borovnici. Sodelovala je s Pedaqoskirn institutom v mednarodni raziskavi 0 bralni 
pismenosti ter z Zavodom za solstvo v razvojno aplikativnem projektu namenjenem pornoci 
ucencem 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. 

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 
stevilnih izobrazevanj, vodila in koordinirala projekte in preventivne programe za ucence, 
organizirala solo za starse ter koordinirala in izvedla razlicne raziskave v okviru solskega 
svetovalnega dela. 

Barbara ZITNIK TERNOVEC, profesorica zgodovine in geografije, svetovalka po nazivu, z 
opravljenim ravnateljskim izpitom, ze 17 let dela v vzgoji in lzobrazevanju in sicer na OS 
Preserje 1_" i Radomljah. Zadnja tri leta je pomotnica ravnateljice. Aklivna je pri organizaclJI 



/
/ taborov, ekskurzij, tekmovanj iz geografije ter kot mentor ucencern pri izdelavi raziskovalnih 

nalog. Redno se udelezu]e strokovnega izpopolnjevanja. Zasluzna je za uvajanje projektov 
UNESCA, sodelovala je pri ustanovitvi Sklada sole iz katerega se financirajo nadstandardne 
dejavnosti, dva mandata pa je delovala tudi v svetu sole. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h 
kandidaturi Mateji Rozman in Barbari Zitnik Ternovec. 

Stevilka : 014-20/10-9 
V Ljubljani, dne 5. jUlija 2010 

ZUPAN 
Mestne obclne Ljubljana 

vroc ltt: 
Svel asMartina Krpana , Gaspersiceva 10, Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanie 
Sluzba za organ iziranje dela MS 
arhiv, tu 
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