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REPUBLIKA SLOVENIIA
MINISTRSTVO ZA SOLSTVO IN SPORT

Masarykova 16, 1000 Ljubljana

Stevilka:
Datum:

100d1-3232 t2O1Ot6 (1 1 10)
12. 10.2011

Ministerza Solstvo in Sport izdala na podlagi 16. dlena Zakona o drZavni upravi (Uradni list RS,
5t. 113/05 - uradno predi5deno besedilo, 89/07, 126107,48/09 in 1Bl10) v povezavi s
105. dlenom Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraZevanja (Uradni list RS, St.
16107 - uradno predi5deno besedilo, 36/08, 58/09,64/09 - popr., 65/09 - popr. in20t11) in 3.
dlena Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobra2evanju v nazive (Uradni list RS,
5t. 54/02, 123108,44109 in 1B/10) in na predlog za napredovanje Berislava Budaka v naziv
naslednjo

ODLOCBO
L

BERISLAVU BUDAKU, rojenemu dne 25.9. 1962 v Zagrebu, ki ima strokovni naslov profesor
orgel, zaposlenemu v Zavodu sv. Cirila in Metoda Beltinci, Glasbeni Soli Beltinci, se podeli naziv
SVETOVALEC.

l r. i
Naziv je trajen. t

Naziv je pridobljen z dnem 1. 12.2010.

ilt.
Stro5ki postopka niso nastali.

OBRAZLOZITEV

Stranka Berislav Budak je dne 30. 11 . 2010 pri Ministrstvu za Solstvo in Sport (v nadaljevanju:
ministrstvo) vloZil predlog za napredovanje v naziv svetovalec. Na poziv ministrstva je bil
strankin predlog dne 28. 9. 2011 dopolnjen v skladu s 7. dlenom Pravilnika o napredovanju
zaposlenih v vzgoji in izobraZevanju v nazive (Ur. l. RS, 3t.54102, 123108,44109, 18/10; v
nadaljevanju: pravilnik). Stranka je predlog dopolnila tudi dne 7.10.2011. Po prouditvi predloga
in priloZenih dokazilje bilo ugotovljeno, da je stranka ob vloZitvi predloga izpolnila vse pogoje za
napredovanje v naziv svetovalec po prvem odstavku 9. dlena pravilnika, zato se ji, v skladu z
drugim odstavkom 3. dlena pravilnika naziv podeliz dnem 1. 12.2010. :

.i
POUK O PRAVNEM SREDSryU: Odlodba je dokondna, pritoZba ni dovoljena. Dopusten je
upravni spor, ki se lahko sproZi s toZbo pri Upravnem sodiSdu Republike Slovenije, v 30 dneh
od vroOitve te odlo6be. ToZba se vloZi pri navedenem sodi5du neposredno pisno ali pa se mu
po5lje po po5ti.

Odlodba je opro5dena pladila upravne takse po 16. todki 28. 6lena Zakona o upravnih taksah
(Ur. l. RS, 5t.42107 - uradno predi5deno besedilo, 126107 in BB/10).

Postopek vodila:
Vesna Lebar
svetovalka llln, I D
\Ug.,,^o* K^-40r-'

VROEITI:
- Berislav Budak, Kajuhova 5,9252 Radenci - osebno
- ravnatelj, Glasbena Sola Beltinci, Mladinska 4,9231Beltinci- oseono

dr. lgor Luk5id
minister

PO POOBLASTILU
mag. Derinka Cankar€;ffi


