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PREDLOG 
22.9.2010 

Na podlagi 46. elena Zakona 0 organizaeiji in finaneiranju vzgoje in izobrazevanja 
(Uradni list RS, st. 16/07 - UPB5, 36/08, 58/09, 64/09 - popr. in 65/09 -popr.) , 27. elena Statuta 
~estne obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) ter 7. in 8. 
elena ~.dloka ~ ustano~itvi javn.ega vzgojno-izobrazevalnega zavoda Osnovne sole Kaselj 
(Uradni list RS, st. 50/10) Je Mestni svet Mestne obcine Ljubljana na .. . seji dne .. . sprejel 

SKLEP 

o imenovanju treh predstavnikov
 
Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Kasel]
 

I. 

V Svet Osnovne sole Kasel] s e i men u j e j 0 : 

Nada BREZNIK
 
Jani KOGOJ
 
Metka NOVAK
 

II. 

Mandat imenovanih traja stiri leta. 

Stevilka: 
Datum: 

ZUPAN 

Obrazlozitev: 

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 osnovne 
sole sestavljajo trije predstavniki ustanovitelja , trije predstavniki delaveev in trije predstavniki 
starsev ter da njihov mandat traja stiri leta. 

Na podlagi poziva v.d. ravnateljiee za imenovanje treh predstavnikov Mestne obcine Ljubljana v 
svet osnovne sole je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja pricela s postopkom 
evidentiranja. 

Prispeli so trije predlogi, zato je Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanje sklenila, 
da se v svet osnovne sole, kot predstavniki Mestne obcine Ljubljana imenujejo : 

Nada BREZNIK, raj. 1950, svetovalka, iz Ljubljane,
 
Jani KOGOJ, raj. 1971, inz. strojnistva, iz Ljubljane in
 
Metka NOVAK, roj. 1957, univ. dipl, ekonomistka, iz Ljubljane.
 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 46. seji dne 22.9.2010 sprejela 
sklep 0 imenovanju treh predstavnikov Mestne obclne Ljubljana v Svet Osnovne sole Kasel] in ga 
tako oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasanja, 
volitve in imenovanja 



PREDLOG 
22.9.2010 

Na podlagi 46. elena Zakona a organizacij i in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list RS, st. 
16/07 - UPB5, 36/08, 58/09 , 64/09 - popr. in 65/09 -popr.) , 7. elena Odloka 0 ustanovitvi javnega 
zavada lzobrazevalno sredisce Miklosic (Uradni list RS , st. 76/97) in 27. elena Statuta Mestne 
obcine Ljubljana (Uradni list RS, st. 66/07 - uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne 
obc ine Ljubljana na .... . seji dne .. .. sprejel 

SKLEP 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestne predstavnice
 
Mestne obcine Ljubljana v Svet Izobrazevalnega sredisca Miklosic Ljubljana
 

I. 

Mihi BUTARI preneha mandat clana v Sveta Izobrazevalnega sredisca Miklosic Ljubljana . 

II. 

V Svet Izobrazevalnega sredisca Miklosic Ljubljana se i men u j e : 

prof. dr. Metka TEKAVCIC. 

Mandat imenovane je vezan na mandat sveta zavoda. 

Stevilka :
 
Datum: ZUPAN
 

Obrazlozitev: 

Zakon a 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 jayne organizacije za 
izobrazevanje odraslih sestavljajo tudi dva predstavnika ustanovitelja in da jima mandat traja stiri leta. 
Odlok a ustanovitvi javnega zavada lzobrazevalno sredisce Miklosic (Uradni list RS, st. 76/97) v 7. clenu 
med drugim doloca, da ima svet zavada pet clanov, ad tega dva predstavnika imenuje ustanovitelj. 

S sklepom st. 014-154/09-2 a imenovanju dveh clanov Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavada 
lzobrazevalno sredisce Miklosic je bil na 25. seji mestnega sveta dne 2. marca 2009 imenovan za clana 
sveta zavada Miha Butara. One 17. avgusta 2010 je imenovani zaradi sluzbenih obveznosti zaprosil 
Komisijo za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja za razresitev s funkcije clana sveta zavada. Na tej 
podlagi je komisija pricela s postopkom evidentiranja za nadomestnega clana oz. clanico. 

V postopku evidentiranja je prispel en predlog. Komisija je mestnemu svetu sklenila predlagati mestno 
svetnico prof. dr. Metko Tekavcic rojeno leta 1961 , doktorico znanosti, redno profesorico, zaposleno na 
Ekonomski fakulteti v Ljubljani. 

Komisija za mandatna vprasanja, volitve in imenovanja je na 46. seji 22. 9. 2010 oblikovala predlog sklepa 
a imenovanju nadomestnega predstavnika Mestne obcine Ljubljana v Svet javnega zavada lzobrazevalno 
sredisce Miklosic in ga taka oblikovanega predlaga mestnemu svetu v sprejem. 

Komisija za mandatna vprasan]a, 
volitve in imenovanja 


