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PREDLOG 
15.10.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/08), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana 
(Uradni list RS, 51. 66/07 - uradno precisceno besedilo) in 8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Galjevica (Uradni list RS, 51. 39/08) je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Galjevica 

I. 

Cilki KRECI(~ preneha mandat clanlce Sveta Vrtca Galjevica. 

II. 

V Svet Vrtca Galjevica se za predstavnico Mestne obcine Ljubljana i men u j e : 

Eldijana VELIC KLJUCANIN. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca . 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

S sklepom 51. 014-62/08-1 0 imenovanju treh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca 
Galjevica je bila na 18. seji mestnega sveta dne 30. 6. 2008 med drugim imenovana za clanico 
sveta vrtca Cilka Krecic. One 25. 9. 2008 je imenovana sporocila ravnateljici vrtca, da se zaradi 
zaposlenosti ne more udelezevati sej. Na tej podlagi je Komisija za mandatna vpra5anja, volitve 
in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

Prispel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Eldijano Velie 
Kljueanin. Imenovana se je rodila leta 1983. Po izobrazbi je ekonomski tehnik in stanuje v 
Ljubljani. 

Komisija za mandatna vpra5anja, volitve in imenovanja je na 26. seji dne 15. 10. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca 
Galjevica, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
15. 10.2008 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 
st. 16/07 - UPB5 in 36/08) 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 

SKLEP 

o imenovanju predstavnice
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Srednje vzgojiteljske sole in gimnazije Ljubljana
 

I. 

V Svet Srednje vzgojiteljske sole in gimnazije Ljubljana 5 e i men u j e : 

Janina SKRBEC. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/07 - UPB in 
36/08) v 46. clenu med drugim doloca , da je v svetu sole eden izmed predstavnikov ustanovitelja 
tudi predstavnik lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod sedez, kolikor je ustanovitelj 
drzava. Navedeni clen doloca tudi , da so clani imenovani za mandatno obdobje stirih let. 

Na podlagi poziva Srednje vzgojiteljske sole in gimnazije Ljubljana za imenovanje predstavnika 
Mestne obcine Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasaja , volitve in 
imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Prispeli so trije predlogi. Komisija je sklenila predlagati mestnemu svetu Janino Skrbec. 
Imenovana se je rodila leta 1973. Po izobrazbi je univ. dipl, sociologinja in stanuje v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasan]a, volitve in imenovanja je na 26. seji 15. 10. 2008 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet Srednje vzgojiteljske 
sole in gimnazije Ljubljana in ga tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem . 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
15.10.2008 

Na podlagi 16. elena Zakona 0 izobrazevanju odraslih (Uradni list RS, 51. 110106), 53.a elena 
Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 
36/08) ter 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 51. 26/01 in 28/01) ie Mestni 
svet Mestne obcine Ljubljana na ... .seji dne ... .apreje: 

MNENJE 

h kandidaturi za direktorja/ico Izobrazevalnega sredlsca Miklosic Ljubljana 

Sonji KRIZAJ ZUHAIR, Marku ROVANU in Tanji TOMSIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi 
za direktorja/ico Izobrazevalnega sredisca Miklosic Ljubljana. 

Stevilka: 
Datum: ZUPAN 

Obrazlozitev: 

V skladu s 53.a clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, 51. 16/07 - UPB5 in 36/08) si mora svet jayne sole pred imenovanjem ravnatelja, 
ki je pedaqoski vodja in poslovodni organ, pridobiti tudi mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju 
katere ima zavod svoj sedez . Zakon 0 izobrazevanju odraslih (Uradni list RS, 51. 110106) v 16. 
clenu doloca, da je poslovodni organ in andraqoski vodja organizacije za izobrazevanje odraslih 
direktor. Svet Izobrazevalnega sredisca Miklosic Ljubljana je na Mestno obcino Ljubljana 
naslovilo zaprosilo za mnenje 0 kandidatu za direktorja tega zavoda. 

Na razpis za direktorja Izobrazevalnega sredisca Miklosic Ljubljana, ki je bil objavljen v casopisu 
Delo dne 1. 9. 2008, se je prijavilo pet kandidatov . 

Yanda REBOLJ, magistra pedagogike, svetnica po nazivu, ki je v letosniem letu koncala tudi 
specialisticni stud] poslovnih ved, bo v prihodnjem letu zakljucila se doktorski studij. Opravila je 
se vrsto drugih lzobrazevanj doma in v tujini ter pridobila licenci za ocenjevalko projektov iz 
sredstev Evropskega socialnega sklada 2006 in eksperta na podrocju e-izobrazevanja v EU 
2007. Poucevala je matematiko, vodila mlade raziskovalce na srednji soli in delala z nadarjenimi 
dijaki, bila mentorica studentorn in predavala komunikologijo in vodenje na visjih strokovnih selah. 
V svoji poklicni karieri je bila 2 mandata direktorica Ljudske univerze Kamnik, ravnateljica OS 
Komenda, 3 mandate je bila direktorica IC in ravnateljica Gimnazije in srednje ekonomske ter 
poklicne sole in direktorica Zavoda - SC Kamnik, 2 mandata ravnateljica Visje strokovne sole 
izredni studij ter istocasno ravnateljica Srednje ekonomske sole Ljubljana - Maribor (zasebne sole 
za odrasle), vodja izobrazevalne enote in vodja projektov na Gospodarski zbornici - CTU (2 leti) 
ter urednica direktor ica oddelka ucil in ucbenikov v podjetju Ucila - 2 leti. Bila je predsednica 
gradbenih odborov za obnovo sol ter sodelovala v stevilnih raziskavah in projektih. Med drugimi 
je sodelovala pri sistemskem urejanju izobrazevanja odraslih (Andraqoski center 1998) in pri 
vzpostavitvi sistema poklicnih kvalifikacij v Sioveniji (1996) ter pri postopku akreditacije visoke 
strokovne sole. Od leta 1990 je clanica Komisije za sistemsko urejanje izobrazevanja odraslih, 
urednica Islovarja in vodja konzorcija podjetij in ustanov za izobrazevanje strokovnih delavcev na 
selah.. Prejela ja priznanje za razvoj izobrazevanja na Kamniskem, drzavno nagrado za uvajanje 
kakovosti in razvoj gimnazij, srebrno plaketo obclne Kamnik za delo v solstvu , nagrado za razvoj 
vsezivljenjskeqa ucenja Andraqoskeqa centra ter priznanje za resitev spletne visje strokovne sole 
- Helsinki 2006. 



Marko ROVAN, diplomirani pravnik s pedaqosko andraqosko izobrazbo in opravljenim 
strokovnim izpitom na podrocju vzgoje in izobrazevanja ima 10 let pedaqoske prakse in skupno 
21 let delovne dobe. Po diplomi na Pravni fakulteti in po opravljenem pripravnistvu je bil 10 let na 
vodstvenih in vodiln ih delovnih mestih v razlicnih delovnih organizacijah , kasneje pa se je zaposlil 
kot profesor na Srednji ekonomski soli, kjer poucuje se danes. Ves cas je pouceval tudi odrasle v 
lzobrazevalnem srediscu Miklosic. Opravljal je funkcijo predsednika sveta zavoda, je tudi zunanji 
clan sveta gimnazije Kocev]e. Pri Ministrstvu za solstvo in sport je clan skupine za pripravo 
enotnega modela izrabe delovnega casa pedaqoskih delavcev. 

Sonja KRIZAJ ZUHAIR, diplomirana ekonomistka (koncala Visoko poslovno solo), je profesorica 
na Srednji trgovski soli v Ljubljani. Ima 10 let pedaqoske prakse in opravljen pedaqosko 
andraqoski izpit. Od leta 2005 ima naziv mentor. Sodelovala je pri nekaterih projektih namenjenih 
izbclisavi pedaqoskeqa procesa , kot so projekt Mreze ucecih se sol 1 in 2, projekt Odprti prostor. 
Ves cas se je dodatno izobrazevala in usposabljala , vsa leta predava tudi odraslim udelezencern, 
sodelovala je z Ljudsko univerzo Kocevje in lzobrazevalnim srediscern Miklosic. 

Tanja TOMSIC, profesorica slovenscine in predmetna uciteljica fizike, tehnicne vzgoje in 
druzbeno moraine vzgoje s specializacijo za dele s slusno in govorno prizadetimi ima 24 let 
pedaqoske prakse, opravljen ravnateljski izpit in 4 leta vodilnih delovnih izkusen] na delovnem 
mestu ravnateljice osnovne sole v Mariboru. Na vodilnem delovnem mestu se je seznanila in 
obvladovala stevilna podroc]a kot so finance in racunovodstvo , sodelovala je pri pisanju odzivnih 
porocil za revizorje in pri vodenju sanacijskih postopkov, samostojno je pripravila prenovo 
poslovnih procesov in modeliranje informatizacije poslovne logike. Vodila je projektne skupine in 
sodelovala v timih pri izvedbi mednarodnih projektov, v katerih je sola sodelovala . Svoje delovne 
izkusoje in znanja je kot mentorica posredovala mnogim studentorn na pedaqoski praksi in 
ucencern v pripravah na razlicna tekmovanja v znanjih in pri raziskovalnih nalogah. Vodila je 
studijske skupine ucitellev slovenskega jezika in se aktivno udelezevala slavistlcnlh kongresov. 
Kot zunanja ocenjevalka je sodelovala pri nacionalnih preizkusih znanj ter pri tekmovanjih za 
Cankarjeva priznanja. Sest let je predavala tudi odraslim ter bila clanica komisije in izprasevalka 
na poklicni maturi ter clanica komisije za pridobitev habilitacije predavateljev na visjesolskern 
programu. 

Jozeta GROSELJ, univerzitetna diplomirana ekonomistka ima 24 let delovnih izkusenj na 
razlicnih podrocjih dela od izobrazevanja, racunovodstva in finane, vodstvenih del v 
gospodarstvu, v bankah , trgovinski dejavnosti , v notranji reviziji in samostojnem podjetnistvu. Ima 
opravljen pedaqosko andraqoski izpit in strokovni izpit za ucitelja splosnoizobrazevalnih in 
strokovno teoreticnih predmetov v srednjih selah, delavskih univerzah in izobrazevalnih centrih. 
lzobrazevala se je v vrsti tecajev in seminarjev , trenutno pa zakljucuje specialisticni studf za 
pridobitev licence za pooblasceneqa notranjega revizorja. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Sonje Kriza] Zuhair in Marka Rovana. 

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

kandidatih za direktorja/ice Izobrazevalnega sredisca Miklosic Ljubljana na 26. seji dne 
15. 10. 2008 ter oblikovala predlog pozitivnega mnenja h kandidaturi Sonje Krizaj Zuhair, Marka 
Rovana in Tanje Tomsic ter ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja 
volitve in imenovanja 
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