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OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

Zadeva:

IMENOVANJE NADOMESTNEGA ČLANA KOMISIJE ZA SPREJEM
OTROK V VRTEC

Pravna
podlaga:

15. člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS št. 3/18 – UPB2) in 20.
člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21)

Predlagatelj:

Župan Željko Savič

Poročevalec:

Župan Željko Savič

Namen:

Obravnava in sprejem

Predlog sklepa:
1. V komisijo za sprejem otrok v vrtec se kot predstavnico Občine Dol pri
Ljubljani imenuje Ana Biser.
2. Z imenovanjem Ane Biser se razreši bivša članica komisije Aleksandra
Učakar.

Župan Željko Savič

OBRAZLOŽITEV:
Na podlagi 20. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 55/17 in 18/21) občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca določi sestavo komisije
za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
Občinski svet je na svoji 8. redni seji, dne 5.2.2020, v komisijo za sprejem otrok v vrtec
imenoval sledeče člane:
-

Melita Petrič - predstavnica zaposlenih,

-

Mateja Oberstar - predstavnica staršev,

-

Ana Biser – predstavnica Občine Dol pri Ljubljani.

Po imenovanju je bilo ugotovljeno, da bi pri članici Ani Biser, zaradi vpisa njenega otroka v
vrtec, lahko nastal dvom glede nepristranskosti delovanja predmetne komisije, zaradi česar se
jo je iz previdnosti na 9. redni seji, dne 11.3.2020, razrešilo, kot nadomestno članico komisije
pa se je imenovalo Aleksandro Učakar.
V letu 2021 je v občinskem uradu področje predšolske in šolske dejavnosti prevzela referentka
Ana Biser, prav tako pa je odpadel razlog, na podlagi katerega se jo je na 9. redni seji razrešilo
kot članico komisije. Pred njo je predmetno področje pokrivala aktualna predstavnica občine
Aleksandra Učakar.
Na podlagi navedenega se predlaga, da se v komisijo za sprejem otrok v vrtec kot predstavnico
Občine Dol pri Ljubljani namesto Aleksandre Učakar imenuje Ana Biser, Aleksandro Učakar
pa se z imenovanjem nadomestne članice razreši.

