












































SPREMEMBA  

PREDLOGA 

           21. 9. 2016 

 

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, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 

list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne 

… sprejel  

 

 

S K L E P 

 

o imenovanju treh predstavnikov 

Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca Galjevica 

 

 

I. 

V Svet  Vrtca Galjevica   s e   i m e n u j e j o : 

 

- Katarina JUVANC ŠINKOVEC 

- Tomaž ILEŠIČ 

- Ana ŽLIČAR 

 

II. 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

 

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 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-

2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) v 46. členu med drugim določa, da svet vrtca sestavljajo trije 

predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev ter da so člani sveta 

imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ 

dvakrat. 

 

Na podlagi poziva Sveta Vrtca Galjevica, da se dosedanjim članom izteče mandat, je Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. 

 

Izmed petih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca kot 

predstavniki Mestne občine Ljubljana imenujejo: 

 

- Katarina JUVANC ŠINKOVEC, roj. 1967, univ. dipl. geografinja in etnologinja in kulturna 

antropologinja, iz Ljubljane, 

- Tomaž ILEŠIČ, roj. 1974, magister, iz Ljubljane, 

- Ana ŽLIČAR, roj. 1952, univ. dipl. ekonomistka, iz Ljubljane. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 19. seji dne 21. 9. 2016 oblikovala 

spremembo predloga Sklepa o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca 

Galjevica, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.     

 

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 



SPREMEMBA  

PREDLOGA 

           21. 9. 2016 

 

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, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni 

list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na … seji dne 

… sprejel  

 

S K L E P 

 

o imenovanju treh predstavnikov 

Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca Trnovo 

 

 

I. 

 

V Svet  Vrtca Trnovo  s e   i m e n u j e j o : 

 

- Maša DAKIĆ 

- Barbara HAM 

- Rajko STANKOVIČ 

 

II. 

 

Mandat imenovanih traja štiri leta. 

 

 

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 – uradno 

prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-

2D, 47/15, 46/16 in 49/16 – popr.) v 46. členu med drugim določa, da svet vrtca sestavljajo trije 

predstavniki ustanovitelja, pet predstavnikov delavcev in trije predstavniki staršev ter da so člani sveta 

imenovani oziroma izvoljeni za štiri leta in so lahko ponovno imenovani oziroma izvoljeni največ 

dvakrat. 

 

Na podlagi poziva Sveta Vrtca Trnovo, da se dosedanjim članom izteče mandat, je Komisija za 

mandatna vprašanja, volitve in imenovanja pričela s postopkom evidentiranja. 

 

Izmed štirih kandidatov je komisija sklenila predlagati mestnemu svetu, da se v svet vrtca kot 

predstavniki Mestne občine Ljubljana imenujejo: 

 

- Maša DAKIĆ, roj. 1985, magistra kulturologinje, iz Ljubljane, 

- Barbara HAM, roj. 1974, dipl. ekonomistka, iz Ljubljane, 

- Rajko STANKOVIČ, roj. 1968, višji upravni delavec, iz Ljubljane. 

 

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je na 19. seji dne 21. 9. 2016 oblikovala 

spremembo predloga Sklepa o imenovanju treh predstavnikov Mestne občine Ljubljana v Svet Vrtca 

Trnovo, ki ga predlaga mestnemu svetu v sprejem.     

 

Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve in imenovanja 

 


























































































