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URADNI VESTNIK
Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 in
36/08), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list
RS, št. 100/05-UPB2, 25/08 in 98/09), 22.
člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik
Občine Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) in na
podlagi Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Vrtec Mengeš (Uradni
vestnik Občine Mengeš, št. 18/96, 7/07 4/08
in 2/10), je Občinski svet Občine Mengeš na
predlog Sveta zavoda Vrtca Mengeš na svoji 32.
redni seji dne 16. 3. 2010 sprejel
PRAVILNIK
O SPREJEMU OTROK V VRTEC
MENGEŠ
UVODNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok,
sestavo in način dela komisije za sprejem otrok,
ter kriterije za sprejem otrok v vrtec.
VPIS OTROK V VRTEC
2. člen
Vrtec sprejema predšolske otroke od dopolnjenega prvega leta starosti oziroma otroke, ki
so dopolnili starost najmanj enajst mesecev, do
vstopa v osnovno šolo.
Otroka, ki še ni dopolnil enajst mesecev, komisija
uvrsti na čakalno listo in obvesti starše oziroma
skrbnike otroka (v nadaljevanju: vlagatelj) o
možnosti kasnejše vključitve v vrtec.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke
v svoje programe na podlagi prijav in prostih
mest vse leto.

mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za
sprejem otrok.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE
5. člen
Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju:
komisija) imenuje župan.
Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer
iz:
• predstavnika občine ustanoviteljice,
• predstavnika vrtca, ki ga izmed zaposlenih
v vrtcu predlaga Svet zavoda Vrtca Mengeš
in ima opravljen strokovni izpit iz splošnega
upravnega postopka,
• predstavnika staršev, ki ga predlaga Svet
zavoda Vrtca Mengeš.
Člane komisije se imenuje za štiri leta.

Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji
Vrtca Mengeš, skladno z veljavnimi predpisi.
Vodenje zapisnika zagotavlja Vrtec Mengeš, ki
posreduje en izvod zapisnika Občini Mengeš.

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka predstavniku staršev preneha mandat, ko njegov otrok
ni več vključen v vrtec.

9. člen
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi, ki jih
sprejme z večino glasov vseh članov.

V primeru prenehanja mandata člana župan za
preostanek mandata komisije imenuje nadomestnega člana.

Na sejah so lahko navzoči ravnatelj, pomočnik
ravnatelja, vodja enote vrtca ali svetovalni delavec, vendar brez pravice glasovanja.

6. člen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani
komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji.
Prvo sejo komisije skliče ravnatelj Vrtca
Mengeš.
7. člen
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu
z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z uporabo skrajšanega ugotovitvenega
postopka.
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma
enkrat letno do 30. aprila za naslednje šolsko
leto.

Vlogo za sprejem otrok v vrtec vloži vlagatelj na
obrazcu, ki ga dobi na sedežu vrtca, v enoti vrtca
ali na spletnih straneh Vrtca Mengeš.

Komisija mora obravnavati vse vloge za vpis
otrok, ki so vložene do 31. marca koledarskega
leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.

Vlogo je potrebno vložiti na sedežu vrtca.

8. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji,
o kateri se vodi zapisnik.

4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o
sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega
pooblaščena oseba.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot
je v vrtcu oziroma v posamezni enoti prostih
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in po posameznem programu ter starostnih
obdobjih in letnikih rojstva otrok, upoštevaje
tudi t. i. fleksibilni normativ;
• število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih
otrok v posamezni enoti in po posameznem
programu ter starostnem obdobju oziroma po
letnikih rojstva;
• imenski seznam otrok s skupnim številom
točk po posameznem kriteriju v posamezni
enoti in po posameznem programu ter
starostnem obdobju in letnikih rojstva,
po vrstnem redu zbranega števila točk od
najvišjega števila do najnižjega kot sestavni
del arhivskega izvoda zapisnika ter oznako,
kateri otroci so sprejeti in kateri ne.

Zapisnik iz prejšnjega odstavka mora vsebovati
predvsem naslednje podatke:
• čas in kraj zasedanja komisije;
• udeležba na seji;
• število prostih mest v vrtcu v posamezni enoti

Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije ali povabi na sejo predstavnike
institucij, katerih mnenje je pomembno za
odločitev o sprejemu otrok (npr. center za socialno delo, patronažno službo in druge).
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
10. člen
Komisija najprej izmed vlog za vpis otroka v
vrtec izbere otroke s posebnimi potrebami, za
katere so vlagatelji priložili odločbo o usmeritvi
oz. mnenje centra za socialno delo o ogroženosti
otroka zaradi socialnega položaja družine, ter
otroke, ki so že bili sprejeti v vrtec, pa so bili na
priporočilo zdravnika zaradi zdravstvenih težav
izpisani, in jih sprejme v vrtec.
Preostale vloge za vpis otroka v vrtec komisija
obravnava na podlagi naslednjih kriterijev:
Kriterij
1. Starša imata skupaj z
otrokom stalno prebivališče
na območju občine Mengeš
in živijo v skupnem
gospodinjstvu.
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Št. točk

50

2. Eden od staršev ima skupaj z
otrokom stalno prebivališče na
območju občine Mengeš.
3. Otrok, ki mu je bil odložen
vstop v osnovno šolo.
4. Otrok je bil uvrščen na
seznam za sprejem v vrtec v
preteklem letu in v vrtec ni bil
sprejet.
5. Otrok živi v enoroditeljski
družini, kar dokazuje potrdilo
o družinski skupnosti.
6. V želeni enoti vrtca je že
vključen otrokov brat ali
sestra.
7. Sprejem dvojčkov ali trojčkov.
8. Družina s tremi ali več
vzdrževanimi otroki.
9. Starost otroka: eno leto do
konca septembra.
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11. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz prejšnjega
člena določi vrstni red za sprejem otrok v vrtec
s sklepom.
Če več otrok doseže enako število točk, komisija
pri določitvi vrstnega reda upošteva naslednje
dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
- starost otroka: prednost ima starejši otrok,
- v primeru enake starosti otrok ima prednost
otrok, za katerega vloga je bila oddana prej.
Na podlagi tako oblikovanega vrstnega reda
komisija odloči o številu sprejetih otrok s sklepom.
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na
podlagi doseženega števila točk sprejeti v vrtec.
Ostale otroke uvrsti na čakalno listo po vrstnem
redu zbranega števila točk od najvišjega do
najnižjega. Sklep podpiše predsednik komisije.

13. člen
Če vlagatelj ne podpiše pogodbe z vrtcem v
določenem roku oziroma ne zaprosi za razumno
podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vključi v vrtec s predvidenim
datumom, se šteje, da je vlagatelj umaknili vlogo
za vpis otroka v vrtec. V tem primeru se izda
sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
Rok za podpis pogodbe določi ravnatelj vrtca
in ne sme biti krajši od 15 dni od dneva, ko je
vlagatelj obveščen, da je otrok sprejet v vrtec.
V primeru, ko vrtec otroke sprejema komisijsko,
mora vlagatelj vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta oziroma naslednji dan, ko
otrok dopolni starostni pogoj za vstop v vrtec,
oziroma naslednji dan po poteku starševskega
dopusta.
KONČNI DOLOČBI
14. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Mengeš,
ki je objavljen na oglasni deski vrtca dne 29.
1. 2009.
15. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi
v Uradnem vestniku Občine Mengeš.

Številka: 274 -32/4
Datum: 16. 3. 2010

Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba
določa datum vključitve otroka v vrtec in rok
za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem
in vlagateljem.

SKLEP
O SPREMEMBI CENE ZA IZVAJANJE
STORITVE POMOČ NA DOMU
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3. Cena storitve za delo na dan državnega
praznika ali dela prostega dne je višja za 50 %
in znaša:
- ekonomska cena storitve 24,21 EUR na efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 8,77 EUR na
efektivno uro,
- subvencija občine 12,11 EUR na efektivno
uro,
- subvencija Zavoda RS za zaposlovanje 3,33
EUR na efektivno uro.
Sklepi začnejo veljati s 1. 3. 2010.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Župan
Franc JERIČ

Župan
Franc JERIČ

Komisija najpozneje v roku 8 dni po seji izda
vsem vlagateljem odločbe. Za otroke, ki v
vrtec niso bili sprejeti, se odločba dopolni z
obrazložitvijo.

12. člen
Vrtec mora na zahtevo vlagatelja omogočiti
vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o
sprejemu otrok v vrtec.

2. Cena storitve za delo v nedeljo je višja za 40
% in znaša:
- ekonomska cena storitve 22,60 EUR na efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 7,97 EUR na
efektivno uro,
- subvencija občine 11,30 EUR na efektivno
uro,
- subvencija Zavoda RS za zaposlovanje 3,33
EUR na efektivno uro.

Številka: 272 -32/4
Datum: 16. 3. 2010

OBČINA MENGEŠ
Občinski svet

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno
besedilo in 21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 32. redni seji dne 16.
marca 2010 sprejel naslednji

Zoper odločbo lahko vlagatelj v 15 dneh po
vročitvi vloži pritožbo na Svet vrtca. Svet vrtca
mora o pritožbi odločati v tridesetih dneh po
prejemu pritožbe.

EUR na efektivno uro.

1. Občinski svet Občine Mengeš sprejme ceno
storitve programa Pomoč družini na domu, ki
znaša:
- ekonomska cena storitve 16,14 EUR na efektivno uro,
- cena storitve za uporabnika 4,74 EUR na
efektivno uro,
- subvencija občine 8,07 EUR na efektivno uro
ob 50 % subvencioniranju stroškov,
- subvencija Zavoda RS za zaposlovanje 3,33

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 100/05 – prečiščeno
besedilo in 21/06 – Odl. US, 60/07), 22. člena
Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine
Mengeš, št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski svet
Občine Mengeš na svoji 32. redni seji dne 16.
marca 2010 sprejel naslednji
SKLEP
O SPREJEMU IN POTRDITVI
PROJEKTA »VIS MENGEŠ«
Občinski svet Občine Mengeš sprejme in potrdi
projekt »VIS Mengeš« kot orodje, s katerim
bo Občina izvajala strategijo razvoja s ciljem
uresničitve vizije, ki temelji na vrednotah
prebivalcev.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka: 273 -32/4
Datum: 16. 3. 2010
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Župan
Franc JERIČ

