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PREDLOG 

Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr. in 65/09 – popr.), 3. člena Zakona o zavodih  (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. 
US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na …..seji dne ………sprejel  
 

Sklep  
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtca Ciciban 
 

1. člen 
 
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban (Uradni list 
RS, št. 39/08) se v  4. členu tretja alineja spremeni tako, da se glasi: 
» Enota Lenka, ki deluje na lokaciji Baragova ulica 11, Ljubljana in Vojkova cesta 74,    
   Ljubljana,«. 
 
Na koncu pete alineje se pika nadomesti z vejico in se doda nova šesta alineja, ki se glasi: 
»- Enota Žabice, ki deluje na lokaciji Vojkova cesta 73, Ljubljana.«. 
 
      2. člen 
 
V tretjem odstavku 8. člena se v drugi alineji besedi »trije predstavniki« nadomestita z 
besedama »pet predstavnikov«. 
 

3. člen 
 

Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da  
 izvolijo:  
 - enega predstavnika izmed delavcev Enote Ajda, 
 - enega predstavnika izmed delavcev Enote Pastirčki, 
 - enega predstavnika izmed delavcev Enote Lenka, 
 - enega predstavnika izmed delavcev enot Mehurčki, Čebelice in Žabice, 
 - enega predstavnika izmed administrativnih in tehničnih delavcev vrtca. «. 
 

4. člen 
 

Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Skladno z določili tega sklepa 
izvolijo delavci vrtca v svet vrtca v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa še dva 
predstavnika delavcev, in sicer enega predstavnika izmed delavcev Enote Lenka in enega 
predstavnika izmed delavcev enot Mehurčki, Čebelice in Žabice.  
 
Članom sveta vrtca, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega sklepa in 
članom sveta, ki bodo izvoljeni v skladu s tem sklepom poteče mandat s potekom mandata 
sveta. 
 
       



5. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št.  
Ljubljana, dne ………….. 
         Župan 
        Mestne občine Ljubljana 
               Zoran Janković 



           PREDLOG 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr. in 65/09 – popr.), 3. člena Zakona o zavodih  (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. 
US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na ….seji dne ………sprejel  
 

Sklep  
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtca Kolezija 
 

1. člen 
 
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca  Kolezija (Uradni list 
RS, št. 39/08) se v 4. členu v napovednem stavku črta besedilo »in eno vzgojno-varstveno 
družino«. 
 
Prva alineja se spremeni tako, da se glasi: 
»- Enota Kolezija, ki deluje na lokacijah Rezijanska ulica 22, Ljubljana in Koseskega  ulica  
     17, Ljubljana, ter na lokaciji Čanžekova 26, Ljubljana, na kateri v okviru te enote deluje  
     vzgojno varstvena družina,«. 
 
Na koncu četrte alineje se vejica nadomesti s piko. 
 
Peta alineja se črta. 
 

2. člen 
 
V tretjem odstavku 8. člena se v drugi alineji besedi »trije predstavniki« nadomestita z 
besedama »pet predstavnikov«. 
 

3. člen 
 

Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da  
izvolijo:  
- dva predstavnika izmed delavcev enot Kolezija in Mencingerjeva, 
- enega predstavnika izmed delavcev Enote Livada, 
- enega predstavnika izmed delavcev Enote Murgle, 
- enega predstavnika izmed administrativnih in tehničnih delavcev vrtca.«. 
 

4. člen 
 

Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Skladno z določili tega sklepa 
izvolijo delavci vrtca v svet vrtca v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa še dva 
predstavnika delavcev, in sicer enega predstavnika izmed delavcev enot Kolezija in 
Mencingerjeva in enega predstavnika izmed delavcev Enote Livada.  
 
Članom sveta vrtca, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega sklepa in 
članom sveta, ki bodo izvoljeni v skladu s tem sklepom poteče mandat s potekom mandata 
sveta. 
 
 
 
 
 
 
 



5. člen  
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št.  
Ljubljana, dne ………….. 
          

Župan 
        Mestne občine Ljubljana 
               Zoran Janković 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              PREDLOG 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr. in 65/09 – popr.), 3. člena Zakona o zavodih  (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. 
US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na …….seji dne ………sprejel  
 

Sklep  
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtca Najdihojca 
 

1. člen 
 
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca  Najdihojca (Uradni 
list RS, št. 39/08) se v  4. členu  druga alineja spremeni tako, da se glasi:  
»-Enota Biba, ki deluje na lokacijah  Ljubeljska ulica 16, Aleševčeva ulica 82  in Gorazdova 
ulica 19, Ljubljana.«. 

2. člen 
 
V tretjem odstavku 8. člena se v drugi alineji besedi »trije predstavniki« nadomestita z 
besedama »pet predstavnikov«. 
 

3. člen 
 

Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:  
 »Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da  
 izvolijo:  
- dva predstavnika izmed delavcev Enote Palček, 
- enega predstavnika izmed delavcev Enote Čenča, 
- enega predstavnika izmed delavcev Enote Biba, 
- enega predstavnika izmed administrativnih in tehničnih delavcev vrtca.«. 
 

4. člen 
 
Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Skladno z določili tega sklepa 
izvolijo delavci vrtca v svet vrtca v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa še dva 
predstavnika delavcev, in sicer enega predstavnika izmed delavcev Enote Palček in enega 
predstavnika izmed delavcev Enote Čenča.  
 
Članom sveta vrtca, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega sklepa in 
članom sveta, ki bodo izvoljeni v skladu s tem sklepom poteče mandat s potekom mandata 
sveta. 
 

5. člen  
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št.  
Ljubljana, dne ………….. 
 
         Župan 
        Mestne občine Ljubljana 
               Zoran Janković 
 
 
            
 
 



PREDLOG 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr.  in 65/09 – popr.), 3. člena Zakona o zavodih  (Uradni list RS, št. 12/91, 45/I/94 – odl. 
US, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana 
(Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na ….seji dne ………sprejel  
 
 

Sklep  
o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega 

zavoda Vrtca Šentvid 
 

1. člen 
 
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca  Šentvid (Uradni list 
RS, št. 39/08 in 76/08) se v  4. členu pika na koncu tretje alineje nadomesti z vejico in se 
doda nova četrta alineja, ki se glasi:  
»-Enota Miš maš, ki deluje na lokaciji Kosijeva ulica 1, Ljubljana.«. 
 

2. člen 
 
V tretjem odstavku 8. člena se v drugi alineji besedi »trije predstavniki« nadomestita z 
besedama »pet predstavnikov«. 
 

3. člen 
 

Prvi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»Predstavnike delavcev vrtca volijo delavci vrtca na neposrednih in tajnih volitvah, tako da  
izvolijo:  
- enega predstavnika izmed delavcev enot Vid in Miš maš, 
- enega predstavnika izmed delavcev Enote Sapramiška, 
- dva predstavnika izmed delavcev Enote Mravljinček, 
- enega predstavnika izmed administrativnih in tehničnih delavcev vrtca.«. 
 

4. člen 
 
Obstoječi svet vrtca nadaljuje svoje delo do poteka mandata. Skladno z določili tega sklepa 
izvolijo delavci vrtca v svet vrtca v roku treh mesecev po uveljavitvi tega sklepa še dva 
predstavnika delavcev, in sicer enega predstavnika izmed delavcev Enote Sapramiška in 
enega predstavnika izmed delavcev Enote Mravljinček. Predstavnik delavcev iz Enote Vid je 
do poteka mandata obstoječega sveta tudi predstavnik delavcev, ki bodo zaposleni v Enoti 
Miš maš. 
 
Članom sveta vrtca, ki so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo tega sklepa in 
članom sveta, ki bodo izvoljeni v skladu s tem sklepom poteče mandat s potekom mandata 
sveta. 
 



5. člen  
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Št.  
Ljubljana, dne ………….. 
 
 
         Župan 
        Mestne občine Ljubljana 
               Zoran Janković 



O B R A Z L O Ž I T E V 
predlogov Sklepov o spremembah in dopolnitvah Sklepov o ustanovitvi javnega vzgojno-      
  izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban, Vrtca Kolezija, Vrtca Najdihojca in Vrtca Šentvid  
 
 
PRAVNI TEMELJ 
Pravni temelj za sprejem predlaganega akta je prvi odstavek 41. člena Zakona o organizaciji 
in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr. in 65/09 – popr. ; v nadaljevanju: ZOFVI), 3. člen 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 odl. US, 36/00 - 
ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 
66/07 – uradno prečiščeno besedilo).  
 
Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica Vrtca Ciciban, Vrtca Kolezija, Vrtca Najdihojca in 
Vrtca Šentvid in skladno z zakonodajo izvršuje ustanoviteljske pravice in obveznosti s tem, 
ko predlaga spremembo ustanovitvenih aktov naštetih vrtcev.  
 
RAZLOGI IN CILJI ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 
 
Sprememba ustanovitvenih aktov je potrebna zaradi uskladitve sestave sveta vrtcev z novelo 
ZOFVI, ki je bila objavljena v Uradnem listu RS, št. 58/09,  64/09 – popr. in 65/09 – popr., s 
katero je spremenjena sestava sveta javnih vrtcev, in sicer se spreminja številčna  
zastopanost predstavnikov delavcev v svetu vrtca iz treh na pet predstavnikov. 
  
V prvi fazi predlagamo spremembo ustanovitvenih aktov zgolj za štiri vrtce, kjer v tem 
šolskem letu ustanavljamo nove enote, ki morajo biti opredeljene v ustanovitvenem aktu. 
Obenem pa izvršujemo zakonsko normo, t.j. spremembo sestave svetov pri predstavnikih 
delavcev vrtca. Skladno z novelo ZOFVI morajo ustanovitelji javnih vrtcev in šol uskladiti 
ustanovitvene akte vrtcev in šol v roku enega leta po uveljavitvi zakona, pri čemer se ne 
glede na uskladitev aktov sestava svetov neposredno na podlagi zakona uskladi v šestih 
mesecih, to je do 11.2.2010. Ustanovitvene akte ostalih vrtcev in šol bomo uskladili z novelo 
ZOFVI v zakonsko določenem roku. 
 
OPIS STANJA 
Ustanovitvene akte vseh štirih vrtcev je potrebno spremeniti, ker se je glede na število otrok, 
ki čakajo na vključitev v vrtec naknadno pokazalo, da bo potrebno zagotoviti za vrtec Ciciban 
dodatne prostore in sicer za pet oddelkov otrok prvega starostnega obdobja za novo sprejete 
otroke v enoti Žabice, ki deluje na lokaciji Vojkova cesta 73 v Ljubljani, za Vrtec Kolezija bo 
potrebno zagotoviti dodatne prostore za en oddelek otrok prvega starostnega obdobja v enoti 
Kolezija, ki deluje na lokaciji Rezijanska ulica 22,  Koseskega ulica 17 in vzgojno-varstveni 
družini na Čanžekovi 26 v Ljubljani, za Vrtec Najdihojca za dva oddelka otrok v enoti Biba, ki 
deluje na lokacijah Ljubeljska ulica 16, Aleševčeva ulica 82 in Gorazdova ulica 19 v Ljubljani 
in za Vrtec Šentvid, za tri oddelke otrok v enoti Miš maš, ki deluje na lokaciji Kosijeva ulica 1 
v Ljubljani. 
 
POGLAVITNE REŠITVE 
S predlagano spremembo akta Vrtca Ciciban se osnovno besedilo 4. člena spremeni tako, 
da se v okviru vrtca organizira nova Enota Žabice, ki deluje na lokaciji Vojkova cesta 73, 
Ljubljana, pri vrtcu Kolezija se prav tako  osnovno besedilo 4. člena spremeni tako, da se pri 
Enoti Kolezija, ki deluje na lokaciji Rezijanska ulica 22, doda nova lokacija in sicer na 
Koseskega  ulica 17 ter  vzgojno-varstvena družina, ki deluje organizacijsko v okviru te enote 
in sicer na lokaciji Čanžekova 26, Ljubljana. Pri Vrtcu Najdihojca se s predlagano 
spremembo osnovnega besedila 4. člena sklepa doda pri Enoti Biba, ki že deluje na 
lokacijah  Ljubeljska ulica 16, Aleševčeva ulica 82, še nova lokacija in sicer na Gorazdovi 
ulici 19, Ljubljana ter pri Vrtcu Šentvid se osnovno besedilo 4. člena spremeni tako, da se 
doda nova Enota Miš maš, ki deluje na lokaciji Kosijeva ulica 1, Ljubljana. 
 
Pri vseh ustanovitvenih aktih vrtcev oz. sklepih se spreminja tudi številčna sestava svetov 
vrtcev in sicer se spreminja pri predstavnikih delavcev, s treh predstavnikov na pet 



predstavnikov ter besedilo 11. člena sklepov, v katerih je skladno z oblikovanjem enot v 
posameznem vrtcu opredeljen način izvolitve predstavnikov delavcev iz posameznih enot 
vrtca, tako da je zagotovljena enakomerna zastopanost zaposlenih v svetu vrtca. V vseh 
aktih je skladno z določbo 12. člena novele  ZOFVI tudi opredeljeno, da obstoječi sveti vrtca 
nadaljujejo svoje delo do poteka mandata ter opredeljeno,  da delavci vrtca v roku treh 
mesecev po uveljavitvi predlaganega sklepa izvolijo še po dva predstavnika v svet vrtca. Ta 
nova opredelitev bo zagotovila enakomerno zastopanost delavcev vseh enot v svetu vrtca, 
hkrati pa je upoštevano določilo 12. člena novele ZOFVI, ki določa, da članom sveta vrtca, ki 
so bili imenovani oziroma izvoljeni pred uveljavitvijo novele zakona , in članom, ki bodo 
izvoljeni v skladu z tem členom nove poteče mandat s potekom mandata sveta. 
 
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE SPREJETJA AKTA 
Neposrednih finančnih posledic sprejetja akta ni, za prilagoditev in adaptacije novih oddelkov 
v vrtcih Ciciban, Kolezija in Najdihojca so proračunska sredstva predvidena v okviru 
rebalansa proračuna za leto 2009 v višini 497.000,00EUR, medtem, ko bo prizidek Vrtca 
Šentvid zagotovil donator. 
 
 
Pripravila: 
Nina Markoli 
 
 
         NAČELNICA 
         Marija FABČIČ 


