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PREDLOG 
1.7.2009 

Na podlagi 46. elena Zakon 0 organizaciji In financiranju vzgoje in izobratevanja (Uradni list RS, ~l. 

16/07 - UPB), Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda Center za dopisno 
izobrazevanje Univerzum (izdala Vlada RS, ~l. 022-01/92-5/7-8, z dne 27.2.1992 in popravek odloka 
U 601-1/92, z dne 6.3.1992) ter 27. elena Statuta Mestne obeine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07
uradno pree~eeno besedilo) je Mestni svet Mestne obeine Ljubljana na ..... seji dne ...... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika 
Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda 

Center za dopisno Izobrazevanje Univerzum 

I. 

Eriki RACrC preneha mandat clanlce Sveta iavnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda Center za 
dopisno izobrazevanje Univerzum. 

II. 

V Svet javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda Center za dopisno izobrazevanje Univerzum se 
imenuje: 

Francek RUDOLF. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda. 

$tevilka: 
Datum: ZUPAN 

o b r ax t c z I t e v : 

Zakon 0 organizadji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, M. 16/07 - UPB5 in 36/08) v 46. 
elenu med drugim dotoca, da svet jayne organizacije za izobrazevanje odraslih sestavljajo tudi dva 
predstavnika ustanovitelja in da jima mandat traja ~tiri leta. Odloka 0 ustanov~vi javnega vzgojno 
Izobratevalnega zavoda Center za dopisno izobrazevanjeUniverzum(Izdala V1ada RS, M.022-01/92-517-8, 
z dne 27.2.1992 in popravek ~l. 601-1/92, z dne 6.3.1992) v 3. elenu med drugim doloca, da lrna svet 
zavoda devet elanov, od tega enega predstavnika imenuje obeina, v katerl je sedezzavoda. 

S sklepom ~l. 014-7/08-3 0 imenovanju clana Mestne obelne Ljubljana v Svet javnega vzgojno 
izobrazevalnega zavoda Center za dopisno izobrazevanje Univerzum je bila na 13. seji mestnega sveta 
dne 4. februarja 2008 imenovana za elanico sveta zavoda Erika Raeie. One 11. junija 2009 je imenovana 
Komisijoza mandatna vpra~nja, volitve in imenovanja zaradl zdravstvenih razlogovzaprosila za razresltev 
s funkcije elanice sveta zavoda. Na tej podlagi je komisija prleela s postopkom evidentiranja za 
nadomestnega elana oz. elanico. 

V postopku evidentiranja je prispel en predlog. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati Franeka 
Rudolfa, rojenega leta 1944, po izobrazbi univ. dipl. filmskega in gledali~kega rezlserja, 

Komisija za mandatna vprasanla, volitve in imenovanja je na 36. seji 1. 7. 2009 oblikovala predlog sklepa 0 

imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obeine Ljubljana v Svet javnega vzgojno 
izobrazevalnega zavoda Centra za dopisno lzobrazevanje Univerzum in ga tako oblikovanega predlaga 
mestnemu svetu v sprejem. 

Komlslja za mandatna vpraianJa, 
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PREDLOG 
1.7.2009 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, it. 16/07 - UPB5 in 36108) in 27. elena Statuta Mestne obclne Ljubljana (Uradni 
list RS, M. 66107 - uradno pre~iireno besedilo) je Mestni svet Mestne obelne Ljubljana na ... seji 
dne ... sprejel 

MNENJE 

h kandidaturl za ravnateljico Vrtca Pedenjped 

Marjani ZUPANCIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrlca Pedenjped. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazloiitev: 

V skladu s 53. a etenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja (Uradni list RS, 
it. 16107- UPB5 in 36108) mora svet zavoda pred odlo~itvijo 0 izbln ravnatelja oziroma ravnateljice 0 
vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obmocju katere ima 
zavod svoj sedei. 

Na razpis za ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Pedenjped, ki je bil objavljen v Solskih razgledih 
dne 22, 5. 2009 sta se prijavili dye kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno 
mestno ravnateljalice vrtca. 

Marijana BAJS je zaklju~ila itudij na Fakulteti za javno upravo v Ljubljani in si pridobila strokovni 
naslov diplomirana upravna organizatorka. Marijana Bajs, rojena 25.4.1970 v Ljubljani, ima 18 letne 
delovne izkuinje. 10 let na delovnem mestu vzgojiteljice v Vrtcu Jarlle, od leta 2001 pa je zaposiena v 
dornaeem podjelju, kjer se ukvarja z vodenjem podjetja, posredovanjem v prometu z nepremicnlnarnl 
in raziskovanjem trga. Strokovni izplt je opravila leta 1993, Imenovana v programu vodenja zavoda 
poudarja siedeee klju~ne to~e: v sodelovanju s svetom vrtca priprava letnega delovnega nacrta, 
sodelovanje v svetu vrtca, strokovno vodenje, sodelovanje s starsi, sodelovanje z ustanoviteljem, 
sodelovanje s llirllim okoljem. 

MarJana ZUPANCIC, rojena 14.6.1959 v Ljubljani, je od leta 1979 zaposlena v vzgojno 
izobraievalnem zavodu Vrlec Pedenjped, Imenvoana je leta 2006 zaklju~ila podiplomski lltudij na 
Fakulteti za management Koper na Univerzi na Primorskem in si pridobila strokovni naslov 
specialistka managementa v tzobrazevanlu. Leta 1998 je opravila izplt za ravnatelje in leta 1980 
strokovni izpit za vzgojitelja predsolskth otrok. Od leta 1979 do 1990 je opravljala dele vzgojiteljice, od 
leta 1990 do 1992 je poleg dela vzgojiteljice bila tudi organizacijski vodja enote, od 1992 do 2000 je 
opravljala delo pomoenice ravnateljlce, od leta 2000 dalje je ravnateljica vrtca. Clanstva v sirokovnih 
organizacijah: upravni odbor ZPM. upravni odbor SVS, upravni odbor Zdruienja ravnateljev Siovenije, 
Upravni odbor Turisticne zveze Siovenije, Strokovna komisija za podro~je predsolske vzgoje in 
izobraievanja v MOL, vodja aktiva ravnateljev v Ijubljanskih vrtclh, ~Ianica delovne skupine za dajanje 
in oblikovanje pobud na podroqu vzgoje in izobraievanja na MSS; komisija za mladinsko raziskovalno 
dejavnost pri MOL; komisija za pripravo Pravilnika 0 sprejemu otrok pri MOL. Imenovana v programu 
vodenja vrtca poudarja, da bo njeno dele usmerjeno predvsem v dele z Ijudmi, v novem mandatu ieli 
nadaljevati ie utecene projekte ( Eko vrtec, Zdravje v vrtcu, Unesco, Comenius, mednarodno 
sodelovanje v okviru Ministrstva in Zavoda za solstvo) ter prenova in novogradnja vrtca. 

Komisija za mandatna vprallanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatlh za 
ravnateljaJico Vrtca Pedenjped na 36. seji dne 1, 7, 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h 
kandidaturi Ma~ane Zupan~i~ in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

KomisiJa za mandatna vprasanla, 
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