
 
Občina Hrastnik 

Pot  Vitka Pavliča 5 

1430  HRASTNIK 

  

 

 Komisija za mandatna vprašanja, 

volitve, imenovanja in administrativne 

zadeve 

Telefon: 03 56 54 350 

Fax: 03 56 54 369  

www.hrastnik.si 

e-naslov: obcina.hrastnik@hrastnik.si 

 Številka:032-22/2020 
 Hrastnik, 28.5.2020 
 
ZADEVA: Imenovanje  predstavnikov ustanovitelja v Komisijo za sprejem otrok v vrtec 
 
NAMEN: Obravnava gradiva in sprejem sklepa 
 
PRAVNA PODLAGA: 

- Zakon o vrtcih (UR. l. št. 12/96, 100/05, 25/08, 36/10) 
- Kriteriji za sprejem otrok v Vrtec Hrastnik in postopki za delo komisije, ki odloča o sprejemu 

otrok v vrtec (UVZ, št. 20/11) 
- Statut Občine Hrastnik (UVZ, št. 28/17) 

 
POROČEVALEC: 

- Božo Majcen, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 

administrativne zadeve 

OBRAZLOŽITEV: 
V mesecu juniju poteče 4 letni mandat članom Komisije za sprejem otrok v Vrtec, zato je potrebno 
imenovati nove člane v komisijo. 
Komisija  je 5 članska, sestavljajo pa jo po en predstavnik Vrtca Hrastnik, dva predstavnika Sveta 
staršev in dva predstavnika ustanovitelja. Komisijo potrdi občina ustanoviteljica vrtca. 
Do sedaj so bili v Komisijo za sprejem otrok v Vrtec imenovani naslednji člani: Ana Učesanek - kot 
predstavnica vrtca, Sašo Macerl In Branka Kapelari - kot predstavnika  Sveta staršev in Rudolf Barovič 
in Suzana Venko - kot predstavnika ustanovitelja. 
Na podlagi  poziva predstavnikom svetniških skupin zastopanih v občinskem svetu, da podajo svoje 
predloge za imenovanje predstavnika lokalne skupnosti v Komisijo za sprejem otrok v Vrtec je bil 
podan en predlogi: 
- Suzana Venko 
Na 7. redni seji, dne 21.5.2020 je Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in 
administrativne zadeve obravnavala in  potrdila predlaganega kandidata (Suzana Venko), ker pa 
komisijo sestavljata dva predstavnika ustanovitelja je potrebno imenovati še enega člana, zato je bil 
predstavnikom svetniških skupin zastopanih v občinskem svetu dne ,21.5.2020 ponovno posredovan 
poziv k predložitvi predloga  za člane   Komisije  za sprejem    otrok v Vrtec. 
Na podlagi ponovnega poziva je bil posredovan en predlog: 

- Dunja Volavšek, Cesta Hermana Debelaka 6,1430 Hrastnik 
  
Komisija za  mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve je zadevo obravnava 
na svoji 11. korespondenčni seji, izvedeni v dneh  od 26.5.2020 do 28.5.2020 in  predlaga 
Občinskemu svetu Občine Hrastnik, da sprejme predlagani sklep. 
 
 



PREDLOG SKLEPA: 
Komisija za mandatna vprašanja, volitve, imenovanja in administrativne zadeve predlaga Občinskemu 
svetu Občine Hrastnik, da imenuje v Komisijo za sprejem otrok v Vrtec kot predstavnika lokalne 
skupnosti naslednje člane: 

-  Suzana Venko, kot predstavnica ustanovitelja 
-  Dunja Volavšek,kot predstavnica ustanovitelja  
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-22/2020 
Hrastnik, 28.5.2020 

Na podlagi določil Zakon o vrtcih (UR. l. št. 12/96,100/05, 25/08,36/10), Kriterijev za sprejem otrok v 
Vrtec Hrastnik in postopki za delo komisije, ki odloča o sprejemu otrok v vrtec (UVZ, št. 20/11) in 
Statuta Občine Hrastnik (UVZ, št. 17/10 in 19/10) je Občinski svet na svoji  redni seji, dne  , sprejel 
naslednji  
 

 
S K L E P: 

 
1. 

Občinski svet Občine Hrastnik imenuje v Komisijo za sprejem otrok v Vrtec Hrastnik za naslednje  4 
letno mandatno obdobje  naslednje člane: 

- Suzana Venko, kot predstavnica ustanovitelja 
-  Dunja Volavšek,kot predstavnica ustanovitelja  
 

 
2. 

Sklep velja takoj. 
 
 
 
 
     Župan 
  Občine Hrastnik 
      Marko Funkl 
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