
 

Številka: 90014-5/2018-3 

Datum: 9. 10. 2018 

 

k  9. točki 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet   

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

 

POROČILO 

 

 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje je na 18. redni seji, dne 9. 10. 2018 obravnaval 

amandma svetnika Mirka Brnič Jagra, vloženega pri 9. točki 37. seje Mestnega sveta Mestne občine 

Ljubljana z naslovom:  

Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar - 

Center za izobraževanje Ljubljana 

 

AMANDMA se glasi: 

V 8 . členu se v drugem odstavku za besedo dneh, črta »župan Mestne občine Ljubljana« in 

namesto tega zapiše Mestni svet Mestne občine Ljubljana. 

 

Sprejet je bil naslednji SKLEP: 

 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje ne podpira amandmaja svetnika Mirka Brnič 

Jagra:  

»V 8 . členu se v drugem odstavku za besedo dneh, črta »župan Mestne občine Ljubljana« in namesto 

tega zapiše Mestni svet Mestne občine Ljubljana.« 

 

Sklep je bil sprejet z 7 glasovi za, 0 proti od 7 navzočih.   

 

 

     

Pripravila: 

Tatjana Zavašnik, višja svetovalka I 

 

 

                                                               
                                        Francka TROBEC  

                                                                                                                           p r e d s e d n i c a  

 

 

 

  



 

Številka: 90014-4/2018-4 

Datum: 1. 10. 2018 

 

k  9. točki 

 

Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet   

Mestni trg 1 

1000 Ljubljana 

 

 

POROČILO 

 

 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje je na 17. redni seji, dne 1. 10. 2018 obravnaval gradivo 

za 37. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana in ob obravnavi točke 

 

Predlog Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene 

Štupar - Center za izobraževanje Ljubljana 

 

sprejel naslednji SKLEP: 

 

Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira predlog Sklepa o spremembah in 

dopolnitvah Sklepa o ustanovitvi Javnega zavoda Cene Štupar - Center za izobraževanje 

Ljubljana in ga predlaga Mestnemu svetu MOL v sprejem.  

 

Sklep je bil sprejet s 6 glasovi za, 0 proti od 6 navzočih.   

 

 

     

Pripravila: 

Tatjana Zavašnik, višja svetovalka I 

 

 

                                                               
                                        Francka TROBEC  

                                                                                                                           p r e d s e d n i c a  

 

 

 

  


