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Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja                   
(Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 36/08), 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana               
(Uradni list RS, št. 66/07 –  uradno prečiščeno besedilo) in 8. člena Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ciciban (Uradni list RS, št. 39/08) je Mestni svet Mestne 
občine Ljubljana na … seji dne … sprejel 
 

 
S K L E P 

 
o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice 

Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca Ciciban 
 
 
 

 
I. 

 

Nataši KUŠAR preneha mandat članice Sveta Vrtca Ciciban. 
 

  
                                                                          II. 

 

V  Svet Vrtca Ciciban se za predstavnico    i m e n u j e : 
 
Nataša HACIN MCDOWELL. 
 
Mandat imenovane je vezan na mandat sveta vrtca.  
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                 Ž U P A N   
 
O b r a z l o ž i t e v : 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – UPB5 in 
36/08) v 46. členu med drugim določa, da svet vrtca sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja, 
trije predstavniki delavcev vrtca in trije predstavniki staršev ter da njihov mandat traja štiri leta.  
 
S sklepom št. 014-59/08-1 o imenovanju treh članov Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca 
Ciciban je bila na 18. seji mestnega sveta dne 30. 6. 2008 med drugim imenovana za članico 
sveta vrtca Nataša Kušar. Dne 6. 11. 2008 je imenovana sporočila Oddelku za predšolsko vzgojo 
in izobraževanje, da se zaradi  prezaposlenosti ne more udeleževati sej.  Na tej podlagi je 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja za 
nadomestnega člana oz. članico.  
 
Prispel je en predlog, zato je komisija mestnemu svetu sklenila predlagati Natašo Hacin 
Mcdowell. Imenovana se je rodila leta 1947. Po izobrazbi je ekonomski tehnik in stanuje v 
Ljubljani.  
 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 28. seji dne 19. 11. 2008 oblikovala 
predlog sklepa o imenovanju nadomestne predstavnice Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca 
Ciciban, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  
                                                                                    
 
                                                                              Komisija za mandatna vprašanja, 
                                                                                                   volitve in imenovanja                
                                                     


