
MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 36. elena Zakona 0 uresnicevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, 
51. 77/07 -UPS in 56/08), 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, 51. 
66/07 - uradno precisceno besedilo) ter 25. in 26. elena Sklepa 0 ustanovitvi javnega 
zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane (Uradni list RS, 51. 116/08) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na 34. seji dne 14. decembra 2009 sprejel 

SKLEP 

o imenovanju direktorja
 
javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane
 

I. 

Za direktorja javnega zavoda Muzej in galerije mesta Ljubljane 5 e i men u j e : 

Blai PERSIN. 

II. 

Mandat imenovanega traja pet let. 

Stevilka : 100-305/09-5 
V Ljubljani, dne 14. decembra 2009 

Vrotlli; 
Blat PERSIN, . L Lj. (z vrocilnico) 
Svcl javncga zavoaa Muzej in galerija mesta Ljubljane Oosposka ul. 15, lj. 
Slrokovni svet javn ega zavoda Muzej in galerija rnesta ljubljane Gosposka ul . 15, l j. 

V vednosl: 
Direktor MU MOL 
Oddelek IS kulturo 
S/u1ba U organlzlranJe dela MS 
arhiv, tu 



MESTNA OSCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

lVIestni trg 1,1000 Ljubljana 

Na padlagi 46. elena Zakana a arganizaciji in financiranju vzgaje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/2007-UPB5, 101/2007 OdI.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 - uradna precisceno besedila) je Mestni svet 
Mestne obcine Ljubljana na 34. seji dne 14. decembra 2009 sprejel 

SKLEP 

a imenavanju predstavnikov Mestne obcine Ljubljana
 
v Svet javnega zavoda Cene Stupar - Center za permanentno izobrazevanje
 

I. 

V Svet javnega zavada Cene Stupar Center za permanentna izobrazevanje 
se imenujeta : 

Ada BaSTJANGIG 
prof. dr. Metka TEKAVGIG 

II. 

Mandat imenavanih traja stir: leta. 

Stevilka: 014-136/09-1 
V Ljubljani, dne 14. decembra 2009 

/ / 

Vrotit l : 
Ada Boslja ncic.: 
Prof. dr. Metka Tekavcic. 
Svet COl Cene Stupar , 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddele k za predsolsko vzgojo in izobrazevanje 
Sluzba za organ iziranJe dela MS 
arhiv,lu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNISVET 

Mestni trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 27. elena Statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno 
besedilo), 9. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega zavoda Zdravstven i dom Ljubljana (Uradni list RS, St. 
65/9 7 ,49/99, 82/01 in 57/03) in 21. elena Statuta Zdravstvenega doma Ljubljana , je Mestn i svet Mestne 
obcine Ljubljana na 34. seji dne 14. decembra 2009 sprejel 

5 K L E P 

o soglasju k imenovanju direktorja javnega zavoda Zdravstveni dom Ljubljana 

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

Mandat imenovanega traja stiri leta. 

Stevilka: 014-120/09-9 
V Ljubljani , dne 14. decembra 2009 

Vro W i: 
Svet Zdravstvenega doma Ljub ljana, Metelkova 9, Ljubljana 

ZUPAN 
stne obcine Ljubljana 

V ved nost: 
Direktor MU MOL 
Odde lek za zdravje In socia lno varstvo 
Sluzba za orgaoiz iraoje dela MS 
arhivIu 



MESTNA OBCINA LJUBLJANA 
MESTNI SVET 

Mestn i trg 1, 1000 Ljubljana 

Na podlagi 53. a elena Zakona 0 financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradn i 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 obc ine Ljubljana na 34 . seji dne 14. decembra 2009 
sprejel 

M N E N JE 

h kandidaturi za ravnateljico Vrtca Viski gaj 

Mag. Ivanki JAUSOVEC se da pozitivno mnenje h kand idaturi za ravnatelj ico Vrtca Visk i gaj . 

Obrazlozitev : 

V skladu s 53 a. clenorn Zakona 0 organizaciji in financiranju vzgoje in izobraievanja mora svet zavoda pred 
odlocitvijo 0 izbiri ravnatelja oziroma ravnatelj ice 0 vseh kandidatih, ki izpolnjujejo pogoje , pridobiti tudi 
mnenje lokalne skupnosti, na obrnocju katere ima zavod svoj sedez. 

Na razpis za ravnatel ja oz iroma ravnatel j ico Vrtca Visk i gaj, ki je bil objav ljen v Uradnem Iistu RS St. 86, dne 
30.10.2009, sta se prijavili dye kandidatki, ki izpolnjujeta formalne pogoje za razpisano delovno rnesto 
ravnatelja oziroma ravnateljice vrtca . 

Mag. Ivanka Jausovec, leta 1999 je zakliucila podiplomski magistrski studi] na Fakulteti za organizacijske 
vede v Kranju in si pridobila znanstven i naslov magistrica znanosti s kadrovsko izobrazevalneqa podrocja. 
Ima opravljen strokovn i izpit in ravnateljski izpit/solo. Mag. Ivanka Jausovec, . _"' .~v, U, ima 
35 letne delovne izkusnje v vzgojno - izobrai evalnem delu kot vzgoj iteljica , svetovalna delavka, pornocnica 
ravnateljice , vrs ilka dolznosti ravnatel jice in ravnatelj ica vrtca. Imenovana v programu vodenja vrtca poudarja 
prizadevanje za uspesno oprav ljanje dela na naslednj ih podrocj ih: nacrtovan]e, sodelovanje z okoljem, dele z 
zaposlen imi, vodenje vzgojno-izobrazevalnega dela/ucenja in poucevanja, uprav ljanje vrtca kot organizacije, 
skrb za klimo in kulturo ter profesionaln i razvoj. Njen poudarek delovanja v naslednjih letih je na sledeCih 
osrednj ih podrocjih: prizadevanja za uresnicevanje zastavljenih ciljev svojega delovanja in povezovanja s 
starsi in drug imi subjekti v socialnem okolju , skrb za dobro organ iziranost v formalnem smislu , prizadevanje 
za nacin vodenja , ki prispeva k oblikovanju kulture kolegialnosti in se kaze v skupnih ciljih , odgovornost i 
vsakega posameznika, stalni teznjl po lzboljsanju in spreminjanju , naravnanosti k ucenju , pripravljenosti na 
tveganje, medsebojni podpori in spostovanju , odprtosti in dobremu pocutju zaposlenih. V ospredje delovanja 
postavl ja nasled nja podrocja : vzgojno izobrai evalni proces , razvoj zapos lenih, vloga odras lih pri izvajanju 
v~gojno- i ~brazev.aln ~g ~ dela , kakovost dela - zadovoljstvo udelezencev v vzgoj i I n izobraievanju in 
izboljsanje materialnih pogojev. 

Barbara Novinec je leta 2006 koncala stud] na Fakulteti za management v Kopru in si pridobila strokovni 
naslov specia listka managementa v izobrazevaniu. Strokovni izpit je opravila v letu 2009 , ravnateljskega 
izpita nima opravljenega. Barbara Novinec , , ima 16 letne delovne izkusnje na podrocju 
vzgoje in izcbrazevanja, dobrih 14 let v zasebnem sektorju , v letu 2008 se je zaposl ila v javnem Vrtcu 
Pedenjped v Ljul.>ljan i. Imenovana v proqrarnu vodenja vrtca poudarja sledece srednjerocne cilje: ustvarif 
vzgojno izobraievalno okolje, ki bo najbolje zadovoljevalo interese in potrebe otroka ter hkrati razvijalo 
socialne in druzbene vrednote ; vzpocbujatt koord inirano sodelovanje med starsi, vzqoj itejji , organizac ijami, 
lokalno skupnostjo ter strokovn imi in znanstven imi instituc ijami doma in po svetu ; vlagati v izobraievanje 



vsakega posameznika v kolektivu ; razvijati kreativno raziskovanje otrok in odraslih v aktivnem iskanju novih 
moznosf in priloznosti sodelovanja s starsi: povecati vpetosti v mednarod ni prostor in razvoj informacijske 
podpore za spremljanje razvoja otrok, evalvacija strokovnega dela in sodelovanja s starsi in lokalnim okoljem. 
Z zaupanjem in povezovanjem vseh sodelujocih v procesu dela v vrtcu bi sledili sledecirn ciljem: ustvariti 
zaupanje, medsebojno spostovanje in odprt dialog; uporaba samorefleksije; spremljati stroko in nova 
teoreticna spoznanja ter spoznanja prenasati v izvedbeni kurikul; vkljucevati otroke in starse v nacrtovanje in 
evalvacijo programa vrtca; vpetost v okolje in sodelovanje s strokovnimi in drugimi institucijami; svoje delo, 
izkusnje in dobro prakso predstaviti starsern in sirsi javnosti na strokovnih posvetih in srecanjih: razvijati in 
spostovati avtonomnost vrtca in avtonomnost starsev. 

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

Stevilka: 014-132/09-5 
V Ljubljani , dne 14. decembra 2009 

ZUPAN 
estne obcine Ljubljana 

Vrociti; 
Svet Vrtca Viski gaj , Reska ul. 31. Ljubljana 

V vednost: 
Direktor MU MOL 
Oddelek za predsolsko vzgojo in izobrazevanje 
Sluzba za organiz iranje deta MS 
arhiv, tu 


