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18. 11. 2015  

 

Na podlagi 46. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 

16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 

57/12 – ZPCP-2D in 47/15)  in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 15/12 in 84/15) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne … 

sprejel 

 

 

S K L E P 

 

o prenehanju mandata in imenovanju nadomestnega predstavnika 

Mestne občine Ljubljana v Svet Dijaškega doma Ivana Cankarja 

 

  

I. 

Ireni VODNIK preneha mandat članice Sveta Dijaškega doma Ivana Cankarja   

 

  

 

II. 

V  Svet Dijaškega doma Ivana Cankarja  s e   i m e n u j e : 

 

Mitja BLAGANJE. 

 

Mandat imenovanega je vezan na mandat sveta zavoda.  

 

 

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 o organizaciji in financiranju vzgoje in 

izobraževanja  (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 

65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D in 47/15) v 46. členu med drugim določa, da  

svet javnega dijaškega doma  sestavljata tudi dva predstavnika ustanovitelja, katerih mandat traja štiri 

leta.  

 

S sklepom št. 014-164/2012-1 o imenovanju člana Mestne občine Ljubljana v Svet Dijaškega doma 

Ivana Cankarja  je bila na 19. seji mestnega sveta dne 22. 10. 2012 imenovana za članico sveta vrtca 

Irena Vodnik (prej Irena Pečan). Imenovana je pisno sporočila Komisiji za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja, da zaradi osebnih razlogov  izstopa iz sveta zavoda. 

 

V postopku evidentiranja je prispel en predlog, zato je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu 

Mitjo BLAGANJE, roj. 1979,  mag. pravnih znanosti iz Ljubljane. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 11. seji dne 18. 11. 2015 oblikovala 

predlog sklepa o imenovanju nadometnega predstavnika Mestne občine Ljubljana v Svet Dijaškega 

doma Ivana Cankarja, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.  

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

                 volitve in imenovanja 
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