
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestnl trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja 
(Uradni list RS, 51. 16107 - UPB5 in 36108) in 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni 
list RS, 51. 66107 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 
30, seji dne 6 julija 2009 sprejet 

MNENJE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Pedenjped 

Marjani ZUPANCIC se da pozinvno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Pedenjped. 

o bra z I 0 i: i t e v: 

V skladu 553, a clenom Zakona 0 organizacij; in financiranju vzgoje in izobrazevanja {Uradni list RS, ~t. 16/07- UPB5 in 
36/08) mora svet zavada pred adlocitvijo 0 izbjri ravnatelja ozirorna ravnateljice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogcje. 
pridabiti tud; mnenje JokaJne skupncsti, na oamoqu katere ima zavod svoj secez. 

Na razpis za ravnatelja ozuoma ravnateljico Vrtca Pedenjped, ki je bll objavJjen v SOlskih razgledih dne 22. 5. 2009 sta 
se prljavili dye kandidatkl, kl lzpolnjuieta formalne pogoje za razpisano ceiovoo mestno ravnateljaJice vnca 

Marijana BAJ5 je zakljucila Mudij na Fakulteti za javno upravo II LjubJjani in si prtdobita strokovnl naslov diplomirana 
upravna organizaforka. Marijana Bajs. rojena 25.4.1970 v Ljubljani, ima 18 Ietne delovne izku~nje. 10 let na oetovnem 
mestu vzgojiteljice v Vrteu Jarse. od leta 2001 pa je zaposlsna v dornacern podjetju, kjer se ukvarja Z vocernem podjetja, 
posredovanjem v prometu z nepremlcrunami in raztskovatjern trga. Strokovni jzpit ie opravila leta 1993. Imenovana v 
programu vodenja zavoda poudarja siedece kljucne tocke: v scoelovan]u s svetem vrtca priprava le1nega deovneqa 
nacrta. sodercvane v svetu vrtca, strokovno vodenje, eodeiovanje 5 starsi, sodelovanje z ustanovttejem, sodejoverne s 
sir§m okcljem 

Marjana ZUPAN~IC. rojena 14.6.1959 Y Ljubljani, je ad leta 1979 zaposlena v vzqojno Izobrazevatnern zavodu Vrtec 
Pedenjped. lmenvoana je leta 2006 zakljucila podtplornski ~tudij na Fakulteli za management Koper na Univerzi na 
Primorskem in 51 pridoblla strokovru naslov specialistka managementa v izobrazevanju. Leta 1998 je opravila izpit za 
ravnatelje in leta 1980 strokovni Izpit za vzqcjitelja pred~olskih otrok. Od leta 1979 do 1990 je opravljala delo 
Yzgojiteljiee, ad leta 1990 do 1992 je poleg dela vzgojiteljice bila tuot organizaeijski vodja enote, od 1992 do 2000 je 
opravjara deto pomccolce ravnateljice, ad leta 2000 dalje je ravnateljica vrtca. Ctanstva v strokovnih organizacijah: 
upravni odbor ZPM, upravni odbor SVS, uorevni odbor ldruzenja revnate'[ev Sloveniie. Upravni odbor Turisticne zveze 
stoverqe, Strokovna komisija za podrocje predsotske vzgoje in izobratevanja v MOL, vodJa aknva ravnatejjev v 
ljubljanskjh vrtcih, clanica delovne skupine za dajanje in cbiikovanje pobud na podrocju vzgoje in izobrazevarqa na MSS; 
komisija za miadinskn raziskovaino dejavnost pri MOL: komisija za pripravo Pravilnika 0 sprejemu otrok pri MOL. 
lmenovana v programu vodenja vrtca poudarja, da bo njeno delo usme~eno predvsem v dele z Ijudmi, v nO\lem mandatu 
zeli nadaljevatf ze utecene projekte ( Eko vrtec, Zdravje v \lrtcu, Unesco, Comenius, mednarodno sodelovanje II okviru 
Ministrstva in Zavoda za !iolstvo) ter prenova in novogradnja vrtca 

~tevilka: 014-91109-4 
V Ljubijani, dne 6. jUlija 2009 

ZUPAN 
Mestne obcine Ljubljana 

Zoran JANKOVIC 
Vrotiti: ,
 

S"et Vrtca Pedenjped. Ceruto\'a ulica 6, Ljubljana
 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za pradso(sko nQojo In izobraievanje 
S\uiba za organiziranje dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 46. elena Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 51 
16/07 - UPS), Odlok 0 ustanovitvi javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda Center za dopisno 
izobrazevanje Univerzum (izdala VIada RS, 51 022-01/92-5/7-8, z dne 27.2.1992 in popravek odloka 
51. 601-1/92, z dne 6.3.1992) ter 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 51 66/07
uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na 30. seji dne 6. jUlija 2009 
sprejel 

SKLEP 

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

Center za dopisno izobrazevanje Univerzum 

I. 

Eriki RACIC preneha mandat clanice Sveta javnega vzgojno - izobrazevalnega zavoda Center za 
dopisno izobrazevanje Univerzum. 

II. 

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

Franeek RUDOLF. 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka: 014-7/09-4 
V Ljubljani, dne 6. julija 2009 

ZUPAN 
Mestne obcine Ljubliana ,I 

j ---
ran JANlChlvfl/: 

Vrotili: 
Erika RAGle. Pol na Puzme 55, LJ 
Francek RUDOLF, l-lranllniska 7, Ljubljana 
Svet COl Univerzum, Gro~lje\la 4, Ljubljana 

V vednoat: 
mrektor MU MOL 
Oecelek za predsolskc vzgojo in izobrazevan]e 
Snrzbe za organiziranje deta MS 
arhiv.lu 


