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PREDLOG 
9.12.2009 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaclJI In financiranju vzgoje in izobrazevanla 
(Uradni list RS, st. 16/2007-UPB5, 101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 OdI.US: U-I-205/07-10, 
55/2009 SkI.US: U-I-356/07-13, 58/2009 (64/2009 popr., 65/2009 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 

SKLEP 

o imenovanju predstavnikov Mestne obclne Ljubljana
 
v Svet javnega zavoda Cene Stupar - Center za pennanentno izobrazevanje
 

I. 

V Svet javnega zavoda Cene Stupar - Center za permanentno izobrazevanje 
se imenujeta: 

Ada BaSTJANCIC 
prof. dr. Metka TEKAVCIC 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

o b r a z t o z t t e v : 

Zakon 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja v 46. clenu med drugim doloca, da svet 
javne organizacije za izobrazevanie odraslih sestavljata tudi dva predstavnika ustanovitelja, in da njun 
mandat traja stiri leta. 

Na podlagi poziva Sveta javnega zavoda Cene ~tupar - Centra za permanentno lzobrazevanje za 
imenovanje dveh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v svet tega izobrafevalnega zavoda je 
Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom evidentiranja. 

Izmed stirih kandidatov je komisija sklenila mestnemu svetu predlagati, da se v svet zavoda, kot 
predstavnika ustanovitelja imenujeta: 

Ada Bo~tjancic, roj. 1964, univ. dipl. matematik, iz Ljubljane 
prof. dr. Metka Tekavcic, roj. 1961, doktorica ekonomskih znanosti, zaposlena na Ekonomski 
fakulteti v Ljubljani 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 40. seji dne 9. 12. 2009 oblikovala 
predlog sklepa 0 imenovanju dveh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavoda 
Cene ~tupar - Centra za permanentno izobrazevanje, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
9.12.2009 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno preeiseeno 
besedilo), 9. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, St. 
65/97, 49/99, 82/01 in 57/03) in 21. elena Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana je Mestni svet Mestne 
obcine Ljubljana na .... seji dne ..... sprejel 

S K L E P 

o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana 

Mestni svet Mestne obclna Ljubljana daje soglasje k imenovanju Rudija DOLSKA za direktorja javnega 
zavoda Zdravstveni dom Ljubljana. 

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

o b r az t c z r t e v : 

V skladu z 9. clenorn Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana (Uradni list RS, st. 
65/97, 49/99, 82/01 in 57/03; v nadaljevanju : zavod) in 21. elena Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana 
direktorja zavoda imenuje in razresuie svet zavoda s soglasjem ustanovitelja. 

Svet javnega zavoda Zdravstveni dom LjUbljana je dne 26. 9. 2009 v casoplsu Delu objavil razpis za prosto 
delovno mesto direktorja. Na razpis je prispelo pet vlog, od katerih sta dva kandidata izpolnjevala pogoje. 
Svet zavoda je soglasno sprejel sklep, da izbere za direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom LjUbljana 
Rudija Dolska, V skladu z odlokom 0 ustanovitvi je svet zavoda Mestno obctno Ljubljana zaprosil za soglasje. 

Rudi Dollak, mag. posl ved, MBA ima bogate delovne izkusnje, 28 let delovne dobe, od tega vecino na 
vodilnih in vodstvenih delovnih mestih. Po diplomi na Ekonomski fakulteti v Ljubljani leta 1987 je bi! zaposlen 
na razlicnlh zahtevnejsih delovnih mestih v podjetjih Rog Ljubljana, Intereuropa Koper in Gospodarsko 
razstavlsce v Ljubljani. Intenzivno znanje tujih jezikov (anqlescina in nemscina) mu je v letu 1997 omoqocilo 
zaposlitev v zunanji trgovini v pocljetju Constancia iz Avstrije, kjer je bil direktor gospodarskega sektorja do 
leta 1999. Od leta 1999 do leta 2004 je bil zaposlen v mednarodni druzbi Hoffmann - La Roche s podrocja 
razvoja, proizvodnje in t~enja novih resitev v zdravstvenem varstvu, kot namestnik direktorja za financne. 
komercialne in splosne zadeve. Svojo profesionalno pot je nadaljeval kot regijski direktor za Siovenijo in 
Hrvasko v podjeiju Coloplast A1S iz Danske, ki se ukvarja s proizvodnjo in prodajo medicinskih prtpornockov, 
sodobnih oblog za rane ter pripomockov za inkontinenco in stomo, kjer je bil zaposlen do zacetka leta 2009. 
Od marca 2009 dalje je zaposlen kot v.d. direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana, 

Zupan in Oddelek za zdravje in socialno varstvo dajeta predhodno soglasje h kandidaturi RUdija Dolska, mag. 
post. ved, MBA. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je obravnavala predlog soglasja 0 kandidatu za 
direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana na 40. seji dne 9. 12. 2009 ter oblikovala predlog 
soglasja h kandidaturi Rudija Dolska, mag. pest ved, MBA in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
9.12.2009 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 16/2007-UPB5, 
101/2007 Odl.US, 36/2008, 22/2009 OdI.US: U-I-205/07-10, 55/2009 SkI.US: U-I-356/07-13, 58/2009 
(64/2009 popr., 65/2009 popr.) 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 

M N EN JE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Viski gaj 

Mag. Ivanki Jausovec se da pozitivno mnenje h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Viski gaj.
 

Stevilka:
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev:
 

V skladu s 53 a. clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in lzobrazevania mora svet zavoda pred
 
odlo~itvijo 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 Viski gaj, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS St. 86, dne
 
30.10.2009, sta se prijavili dve kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno mesto
 
ravnatelja oziroma ravnateljice vrtca.
 

Mag. Ivanka Jauiovec, leta 1999 je zaklju~ila podiplomski magistrski ~tudij na Fakulteti za organizacijske
 
vede v Kranju in si pridobila znanstveni naslov magistrica znanosti s kadrovsko izobrazevalneqa podrocja.
 
Ima opravljen strokovni izpit in ravnateljski izpitl~olo. Mag. Ivanka Jausovec, rojena 25.5.1954 v Mariboru, ima
 
35 letne delovne iZku~nje v vzgojno - izobrazevalnern delu kot vzgojiteljica, svetovalna delavka, pomocnica
 
ravnateljice, vrsitka dolznosf ravnateljice in ravnateljica vrtca. Imenovana v programu vodenja vrtca poudarja
 
prizadevanje za uspesno opravljanje dela na naslednjih podrocjlh: nacrtovanje, sodelovanje z okoljem, dele z
 
zaposlenimi, vodenje vzqojno-lzobrazevalneqa dela/u~enja in poucevania, upravljanje vrtca kot organizacije,
 
skrb za klimo in kulturo ter profesionalni razvoj. Njen poudarek delovanja v naslednjih letih je na sledeclh
 
osrednjih podrocjih: prizadevanja za uresnicevanje zastavljenih ciljev svojega delovanja in povezovanja 5
 
starsi in drugimi subjekti v socialnem okolju, skrb za dobro organiziranost v formalnem smislu, prizadevanje
 
za nacin vodenja, ki prispeva k oblikovanju kulture kolegialnosti in se kaze v skupnih ciljih, odgovornosti
 
vsakega posameznika, stalni tezn] po izbollsanju in spreminjanju, naravnanosti k ucenju, pripravljenosti na
 
tveganje, medsebojni podpori in spostovanju, odprtosti in dobremu po~utju zaposlenih. V ospredje delovanja
 
postavlja naslednja podrocja: vzgojno izobrazevalni proces, razvoj zaposlenih, vloga odraslih pri izvajanju
 
vzqojno-Izobrazevalneqa dela, kakovost dela - zadovoljstvo udelezencev v vzgoji in izobrazevanju in
 
izbolj~anje materialnih pogojev.
 

Barbara Novinec je leta 2006 koncala ~tudij na Fakulteti za management v Kopru in si pridobila strokovni
 
naslov specialistka managementa v izobrazevanju. Strokovni izpit je opravila v letu 2009, ravnateljskega
 
izpita nima opravljenega. Barbara Novinec, rojena 6.12.1969, ima 16 letne delovne izkusnje na podrociu
 
vzgoje in izobrazevan]a, dobrih 14 let v zasebnem sektorju, v letu 2008 se je zaposlila v javnem Vrtcu
 
Pedenjped v Ljubljani. Imenovana v programu vodenja vrtca poudarja sledece srednjerocne cilje: ustvariti
 
vzgojno izobrazevalno okolie, ki bo najbolje zadovoljevalo interese in potrebe otroka ter hkrati razvijalo
 
socialne in druzbene vrednote; vzpodbujati koordinirano sodelovanje med starsi, vzgojitelji, organizacijami,
 
lokalno skupnostjo ter strokovnimi in znanstvenimi institucijami doma in po svetu; vlagati v lzobrazevanle
 
vsakega posameznika v kolektivu; razvijati kreativno raziskovanje otrok in odraslih v aktivnem iskanju novih
 
rnoznosti in pritoznosf sodelovanja s starsl; povecati vpetosti v mednarodni prostor in razvoj informacijske
 



podpore za spremljanje razvoja otrok, evalvacija strokovnega dela in sodelovanja s stars: in lokalnim okoljem. 
Z zaupanjem in povezovanjem vseh sodelujocih v procesu dela v vrtcu bi sledili sledeclm ciljem: ustvariti 
zaupanje, medsebojno spostovanle in odprt dialog; uporaba samorefleksije; spremljati stroko in nova 
teoretlcna spoznanja ter spoznanja prenasaf v izvedbeni kurikul; vkljutevati otroke in starse v nacrtovanle in 
evalvacijo programa vrtca; vpetost v okolje in sodelovanje s strokovnimi in drugimi institucijami; svoje delo, 
iZku~nje in dobro prakso predstaviti starsem in ~ir~i javnosti na strokovnih posvetih in sretanjih; razvijati in 
spostovati avtonomnost vrtca in avtonomnost starsev. 

Zupan in Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje dajeta pozitivno mnenje h kandidaturi mag. Ivanke 
Jausovec. 

Komisija za mandatna vprasanla, valitve in imenovanja je obravnavala predlog mnenja 0 kandidatih za 
ravnatelja oziroma ravnateljico Vrtca Viski gaj na 40. seji dne 9. 12. 2009 ter oblikovala predlog pozitivnega 
mnenja h kandidaturi mag. Ivanke Jausovec in ga predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vpraianja, 
volitve in imenovanja 


