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PREDLOG 
24.2.2010 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS st. 66/07 - uradno 
preeisceno besedilo) ter 12. in 13. elena Odloka 0 stalnih kOmisij~h in stalnih odborih 
Mestnega sveta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 8/03 in 138/06) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na ..... seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o	 prenehanju mandata in imenovanju nadomestne clanice 
Odbora za predsclsko vzgojo in izobrazevanje 

I. 
Prof. dr. Borisu GABERSCIKU preneha rnandat clana Odbora za predsolsko vzgojo in 
izobrazevanie. 

II. 
V Odbor za predsolsko vzgojo in lzobrazevan]e se i men u j e : 

Vida TEH. 

Mandat imenovane je vezan na mandat clanov odbora. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

V skladu z 12. clenorn Odloka 0 stalnih komisijah in stalnih odborih Mestnega sveta Mestne 
obclne Ljubljana ima naveden Odbor za predsolsko vzgojo in izobrazevan]e poleg predsednika se 
deset clanov, S sklepom 0 imenovanju stevilka 011-47/2006-3 je bil v Odbor predsolsko vzgojo 
in izobrazevanje (v nadaljevanju: odbor) na 1. izredni seji mestnega sveta dne 18. 12. 2006 za 
clana odbora imenovan prof. dr. Boris GABERSCIK. 

One 17. 2. 2010 je imenovani sporocu Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, da 
zaradi zdravstvenih razlogov prosi za razresitev s funkcije clana odbora, zato je Komisija za 
mandatna vprasanla, volitve in imenovanja sklenila predlagati mestnemu svetu, da se namesto 
prof. dr. Borisa Gaberscika za clanlco odbora imenuje: 

Vido TEH, roj. 1966, dipl. vzgojiteljico, ki dela v Vrtcu Rozle 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 42. seji dne 24. 2. 2010 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestne clanlce odbora, ki ga predlaga mestnemu svetu v 
sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.2.2010 

Na po?l~gi 46. elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st.v.16/0~ - .UPB5, 36/0~,. 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 -popr.), 27. elena 
Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradn, list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) in 
8. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Vrtca Miskolin 
(Uradni list RS, st. 39/08) je Mestni svet Mestne obclne Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

SKLEP 

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

I. 

Dr. Zvonimiri GROSELJ preneha mandat clanice Sveta Vrtca Miskolin. 

II. 

V Svet Vrtca Miskolin se i men u j e : 

Katarina PLUTo 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev: 

Zakon 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.) v 46. clenu med drugim doloca, da svet vrtca sestavljajo trije 
predstavniki ustanovitelja, trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki starsev ter da njihov 
rnandattraja ~tiri leta. 

S sklepom 0 imenovanju ~t. 014-70108-1 je bila v Svet Vrtca Mi~kolin na 18. seji mestnega sveta dne 
30. 6. 2008 imenovana za clanlco sveta vrtca dr. Zvonimira Gro~elj. One 24. 1. 2010 je imenovana 
sporocila Komisiji za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja, da zaradi zahtevnih sluzbenih in 
druzinskih obveznosti prosi za razresitev s funkcije clanice sveta. Na tej podlagi je Komisija za 
mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana 
oz. clanlco. 

Komisija je prejela en predlog, zato je sklenila predlagati mestnemu svetu Katarino PLUT, rojeno 
1978, profesorico razrednega pouka, ki je zaposlena v as Zadobrova. 

Komisija za mandatna vprasanla, volitve in imenovanja je na 42. seji dne 24. 2. 2010 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju nadomestne predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Vrtca Mi~kolin, 

ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.2.2010 

Na po~l~gi 46· elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanjav 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 -popr.) in 27. elena 
Statut~ Mestne obeinev~jub'~an~ (Uradni list ~~, st. 66/07 - uradno preeisceno besedilo) je 
Mestnl svet Mestne obcme Ljubljana na ..... sej: dne ..... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnice
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Gimnazije Sentvid Ljubljana
 

I. 

V Svet Gimnazije Sentvid Ljubljana 5 e i men u j e : 

Eva STRMLJAN KRESLIN. 

II. 

Mandat imenovane traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazloiitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, ~t. 16/07 - UPB5, 36/08, 
58/09, 64/09 - popr. in 65/09 -popr.) v 46. clenu med drugim doloca, da je v svetu sole eden izmed 
predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod sedez, kolikor 
je ustanovite] driava. Navedeni clen tudi doloca, da so clani imenovani za mandatno obdobje ~tirih 

let. 

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

Izmed treh kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu mestno svetnico Evo 
STRMLJAN KRESLlN, roj. 1969, dlpl, ekonomistko, ki dela kot direktorica. 

Komisija za mandatna vprasanla, volitve in imenovanja je na 42. seji 24. 2. 2010 oblikovala predlog 
sklepa 0 imenovanju predstavnice Mestne obcine Ljubljana v Svet Gimnazije Sentvid LjUbljana in ga 
tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.2.2010 

Na po~l~gi 46· elena Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanjav 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09,64/09 - popr. in 65/09 -popr.) in 27. elena 
Statut~ Mestne obeinev~jublj.an~ (Uradni list ~S, st. 66/07 - uradno preeiseeno besedilo) je 
Mestru svet Mestne obcine Ljubljana na ... sej dne ... sprejel 

SKLEP 

o imenovanju predstavnika
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet zavoda Mladinski dom Jarie
 

I. 

V Svet zavoda Mladinski dom Jarse 5 e i men u j e : 

dr. Zoran PAVLOVIC. 

II. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevanja (Uradni list RS, ~t. 16/07 - UPB5, 36/08, 
58/09,64/09 - popr. in 65/09 -popr.) v 46. clenu med drugim doloca, da je v svetu zavoda eden izmed 
predstavnikov ustanovitelja predstavnik lokalne skupnosti, na obmocju katere ima zavod sedez, kolikor 
je ustanovitelj drzava, Navedeni clen tudi doloca, da so clani imenovani za mandatno obdobje ~tirih 

let. 

Na podlagi poziva Sveta zavoda Mladinski dom Jarse za imenovanje predstavnika Mestne obcine 
Ljubljana v svet tega zavoda je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s 
postopkom evidentiranja. 

Prispel je en predlog, zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu dr. Zorana Pavlovica, 
rojenega leta 1955. Stanuje v Ljubljani, je direktor Svetovalnega centra za otroke, mladostnike in 
starse ter po izobrazbi dr. psiholosklh znanosti. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 42. seji dne 24. 2. 2010 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju predstavnika Mestne obclne Ljubljana v Svet zavoda Mladinski dom 
Jarse, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraianja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
24.2.2010 

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 obcme Ljubljana na ... seji dne ... sprejel 

MNENJE 
h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Pod gradom 

Romani KOS in mag. Dragici KRAL..IIC se da pozitivno mnenje h kandidaturi za 
ravnateljico Vrtca Pod gradom. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

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 odlocitvijo 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 Vrtca Pod gradom, ki je bil objavlien v casopisu Delu dne 
30.12.2009 so se prijavile tri kandidatke, ki izpolnjujejo formalne pogoje za razpisano delovno mestno 
ravnatelja/ice vrtca. 

Ivanka HOCEVAR ISTENIC, rojena 1964 v Ljubljani, je leta 2003 zakljucila visokosolski stud] na 
Pedagoski fakulteti v Ljubljani in si pridobila strokovni naslov diplomirana vzgojiteljica predsolskih 
otrok. Leta 2005 je opravila izpit za ravnatelja. Imenovana ima 25 letne delovne izkusnje v vzgojno 
izobrazevalnem delu, trenutno dela kot druga uciteljica v prvem razredu devetletke. Njena vizija vrtca 
je odgovoriti na potrebe casa in na probleme odrascanja otroka danes. Otroku je potrebno ornoqociti 
neposredne izkusnje in celovito dozivljanje. Vodilo je ucinkovito ujemanje med kurikulom in otrokovimi 
znacilnostrni ter upostevanje smernic vzgojnega dela. Vizija vrtca sporoca vrednote, kulturo in filozofijo 
vrtca, je preprosta in prepoznavna, zato imenovana naniza naiosnovnejse dele celote: dele za vrtec, 
dele z otroki, delo s pedaqoskim kadrom, delovanje vrtca navzven. V vrtcu, kjer se kvalitetno dela, je 
nesmiselno spreminjati dobra, prav pa je, da se iscejo poti, kako postati se boljsi in odrnevnejsi v 
okolici, v Sioveniji in Evropi. 

Romana KOS, rojena leta 1971, je leta 2003 koncala studij na Pedaqoski fakulteti v Ljubljani in si 
pridobila strokovni naslov diplomirana vzgojiteljica predsolskih otrok. Ima opravljen strokovni izpit in 
ravnateljski izpit, ter ima 14 letne delovne izkusnje v vzgojno - izobrazevalnem delu. Imenovana ima 
osnovano vizijo vrtca na treh kljucnih tockah: skrb za zdrav otrokov razvoj, spodbujanje ustvarjalnega 
rnisljenja, multikulturna vzgoja. V vlogi za kandidaturo poudarja sledece prednostne naloge: kulturno 
zlahtenje najmlajsih, timsko sodelovanje in razvijanje zdravega odnosa otrok do sebe, drugih in do 
narave. 

Mag. Dragica KRALJIC, rojena 1961 v Mariboru, profesorica defektologije za osebe z motnjami v 
dusevnern, telesnem in gibalnem razvoju. Leta 1999 je zakjucila podiplomski stud] na Pedaqoski 
fakulteti v Ljubljani in si pridobila naslov magistrica znanosti. Ima opravljen strokovni in ravnateljski 
izpit. Kandidatka ima 30 letne delovne izkusnje, kot vzgojiteljica v oddelku, defektologinja, pornocnica 
ravnateljice in ravnateljica vrtca. Imenovana poudarja nadaljnje korake razvoja vrtca: poglabljati 



strokovno delo v oddelkih, v vee] meri vzpostaviti pozitivno socialno delovno klimo, razvijanje razlicnih 
oblik sodelovanja s starsi, bolisa klima in vzdusje v kolektivu, skrb za kakovostne materialne pogoje. V 
prihodnje bo potrebno urediti in obnoviti del vrtca, obnoviti igrisce v stari Ljubljani, v dolocenih 
igralnicah zamenjati tlak, urediti igrisca v skladu z evropskimi standardi. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi 
Romane Kos in mag. Dragice Kraljic. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatkah 
za ravnateliico Vrtca Pod gradom na 42. seji dne 24. 2. 2010 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi Romane Kos in mag. Dragice Kraljic in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 


