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Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (ZVrt-UPB2, Uradni list RS, št.
100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 94/10), Zakona o usmerjanju
otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-UPB1, Uradni list RS, št. 3/07),
Odloka o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna
šola Komenda Moste (Uradne objave GOK, št. 06/07, 8/09), 16. člena
Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/2009) je Občinski
svet Občine Komenda, na predlog Sveta Osnovne šole Komenda Moste,
na svoji 3. seji, dne 03.02.2011, sprejel

PRAV I LN I K
O SPREJEMU OTROK V VRTEC MEHURČKI PRI OSNOVNI
ŠOLI KOMENDA MOSTE

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije, način in postopek sprejemanja otrok v Vrtec Mehurčki (v nadaljevanju: vrtec) pri javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218
Komenda (v nadaljevanju: zavod) ter določa sestavo in način dela Komisije za sprejem otrok v vrtec.
II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
1. Vpis in sprejem otrok
2. člen
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev,
če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki
polne odsotnosti z dela. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis
otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za socialno
delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v
obliki polne odsotnosti z dela.

2. Postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec
4. člen
Starši oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka
tako, da oddajo prijavo za vpis in sprejem otroka v vrtec (v nadaljevanju:
vloga) na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vlogo dobijo v tajništvu zavoda, v vrtcu ali na spletni strani Osnovne šole Komenda Moste,
Vrtec Mehurčki.
V primeru, da obstaja dvom o verodostojnosti dejstev, navedenih v prijavi, ima Komisija za sprejem otrok v vrtec pravico preveriti posamezna
dejstva.
Vlogo za sprejem otroka v vrtec vložijo starši oz. eden od staršev osebno v tajništvu zavoda ali jo pošljejo po pošti s priporočeno pošiljko na
naslov Osnovna šola Komenda Moste, Glavarjeva cesta 37, 1218 Komenda, s pripisom »Vloga za sprejem otroka v vrtec«.
Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev
za sprejem potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi
pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu
ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni zaznamek.
Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na
podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.
Vrtec mora v roku 15 dni od prejema vloge za sprejem otroka v vrtec, ki
so jo starši vložili med šolskim letom po poteku roka za prijavo na javni
vpis novincev, starše pisno obvestiti o datumu vključitve otroka v vrtec in
o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, če so na voljo prosta mesta.
Če v vrtcu ni prostih mest, vrtec starše pisno obvesti v roku 15 dni od
prejema vloge o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta,
oz. obravnavi njegove vloge na komisiji za sprejem otrok.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino zavezanko za plačilo.

3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec najmanj enkratno letno do konca meseca februarja objavi javni
vpis za novince za naslednje šolsko leto. Objavi ga v sredstvih javnega
obveščanja, na oglasni deski vrtca ter na spletni strani vrtca in občine
ustanoviteljice (v nadaljevanju: občina).
Javni vpis novincev za naslednje šolsko leto se zaključi z 31. marcem.

5. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok v vrtec ravnatelj/ica zavod/a ali od njega/e pooblaščena oseba. Vrtec starše pisno
obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, o roku za sklenitev medsebojne pogodbe in o predložitvi odločbe o usmeritvi, če se sprejema
otroka s posebnimi potrebami.
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra
o zdravstvenem stanju otroka.
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3. Komisija za sprejem otrok v vrtec
6. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o
sprejemu Komisija za sprejem otrok v vrtec. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.
Komisija odloča o sprejemu otrok po zaključku javnega vpisa novincev,
to je po 31. marcu, in med šolskim letom v primeru, ko so sprejeti v
vrtec vsi otroci s prednostnega vrstnega reda in je število novih vlog za
sprejem otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu.
Komisija se na predlog predsednika komisije lahko sestane tudi v drugih
primerih.
7. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec
določi pristojni organ občine Komenda na predlog sveta zavoda. Kriteriji se določijo s točkami.
Komisijo sestavlja pet članov, in sicer:
- 2 (dva) predstavnika Vrtca Mehurčki,
- 2 (dva) predstavnika ustanovitelja,
- 1 (en) predstavnik Sveta staršev Vrtca Mehurčki.
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nega vpisa novincev, vendar ne pozneje kot do 25. aprila.
Komisija za sprejem otrok obravnava vse vloge za sprejem otrok v vrtec,
ki so vložene do vključno 31. marca tekočega šolskega leta za naslednje
šolsko leto.
Prvo konstitutivno sejo komisije skliče ravnatelj/ica zavoda najkasneje
v 15 dneh po imenovanju članov komisije. Na prvi seji komisija izmed
članov izvoli predsednika/ico, ki vodi delo komisije.
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, ki ni javna.
Komisija sprejema odločitve, če je na seji navzoča večina članov, odločitve pa sprejema z večino glasov prisotnih članov. V primeru, da je
rezultat glasovanja neodločen, je glas predsednika odločujoč.
Komisija o poteku seje vodi zapisnik v skladu s postopkom, ki ga določa zakon.
Zapisnik se mora hraniti v dokumentaciji zavoda v skladu z veljavnimi
predpisi.
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije, ki so bili navzoči na seji.
4. Prednostni vrstni red in obveščanje staršev

Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec.
Če kateri izmed članov komisije odstopi, oz. preneha z delom (npr. nezmožnost opravljanja dela), pristojni organ občine imenuje na predlog
sveta zavoda novega člana, katerega mandat traja do konca mandata
prvotnega člana.
Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo na svoji
prvi seji.
Vsi člani komisije se zavežejo k varovanju osebnih podatkov s podpisano izjavo.
Člani komisije za sprejem otrok v vrtec so imenovani za dobo štirih (4)
let.
8. člen
Komisija obravnava vloge na seji v skladu z določili Zakona o vrtcih.
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi
postopek, in zapisnikar.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri
upravljavcih zbirk osebih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če
komisija ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na
podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov.
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka,
določenih v zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.
Če je vlog za sprejem otrok v vrtec več, kot je v vrtcu prostih mest, komisija prednostno obravnava vloge za otroke, ki imajo skupaj z enim od
staršev stalno prebivališče na območju občine Komenda. Vloge staršev,
ki na dan obravnave vlog nimajo stalnega prebivališča v občini Komenda, se obravnavajo in se ne uvrstijo na prednostno listo, ampak samo na
evidenčno listo. Te vloge so zavrnjene.
V primeru ureditve prebivališča vsaj enega starša in otroka v občini
Komenda med šolskim letom do 31. marca, je treba dopolniti vlogo, ki
bo obravnavana ob prvem zasedanju komisije.
Komisija za sprejem otrok se sestane v roku 15 dni po izteku roka jav-
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9. člen
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da
razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do
najnižjega števila. Otroci se vključujejo v vrtec s prednostnega vrstnega
reda glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na
program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Vloge za otroke, ki s 1. 9. tekočega leta ne izpolnjujejo starostnega pogoja za vpis v vrtec, se ne obravnavajo in se ne uvrstijo na prednostno
listo. Te vloge so zavrnjene. Če želijo starši otroka vključiti v vrtec, ko
izpolni starostni pogoj, morajo oddati novo vlogo za sprejem.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po
posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim
redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v
vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na čakalni seznam.
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz
katerega izhaja seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na
oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo
pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
● šifro otroka,
● število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
● datum vključitve otroka v vrtec,
● sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem.
Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
● šifro otroka,
● število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
● sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v
vrtec v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu z Zakonom o vrtcih
vložijo v zavod ugovor,
● rok veljavnosti čakalnega seznama.
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom
vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko oziroma po elektronski pošti,
če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
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Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu
lahko starši v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko
vložijo ugovor na svet zavoda, ki odloča v 15 dneh po prejemu ugovora
v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki ureja
splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega
upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija
ni dopusten.
O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja
splošni upravni postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot določa Zakon o vrtcih. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši sprožijo upravni
spor.
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Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec
se vročajo po pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka
vročena naslovniku osmi dan od odpreme na pošto.

10

5. Kriteriji za sprejem otrok v vrtec

11

10. člen
V skladu z odločbo pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec
otrok s posebnimi potrebami. Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi
otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti
otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za
socialno delo.
Prednost pri sprejemu velja za te otroke tudi med šolskim letom ne
glede na prednostni vrstni red.
V primeru sprejema otroka v izjemnih okoliščinah iz prejšnjega odstavka tega člena med letom, se mora komisija sestati najpozneje v roku 8
dni od dneva, ko se za tako izjemno okoliščino izve.
Če vrtec otroka ne more vključiti v program, o tem obvesti starše.
11. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih
kriterijev:
Zap. PREDNOSTNI KRITERIJ
št.

1

2

3

4
5

6
7

8
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ŠT. OBRAZLOŽITEV
TOČK

Otrok obeh zaposlenih staršev oziroma
v primeru enostarševske družine
zaposlene matere ali zaposlenega očeta
Samo en starš popolne družine je
zaposlen, drugi starš pa je dijak oz.
študent.

15

Potrdilo o zaposlitvi.

8

Otrok, ki je uvrščen na prednostni
vrstni red iz preteklega leta in je na
dan 1. septembra preteklega leta
izpolnjeval pogoje za sprejem v vrtec.
Otroci, ki jim je odložen vpis v
osnovno šolo.
Oba starša sta dijaka ali študenta
oziroma v primeru enostarševske
družine je mati ali oče dijak ali študent
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Potrdilo o zaposlitvi
enega starša in potrdilo o
rednem šolanju enega
starša.
Oblikovani prednostni
vrstni red iz preteklega
leta.

V vrtec se vključujejo dvojčki, trojčki
…
V vrtec se hkrati vključuje več otrok
različne starosti iz iste družine, ki s 1.
9. tekočega izpolnjujejo leta starostni
pogoj za vpis.
Potrdila pristojnih institucij, da gre za
otroka z disharmoničnim razvojem.

5

10
7

3

8

Potrdilo o odloženem
vpisu v osnovno šolo.
Upošteva se status na
podlagi potrdila o
REDNEM šolanju
staršev
Razvidno iz vlog za
sprejem.
Razvidno iz vlog za
sprejem.

Pristojni inštituciji:
psiholog, logoped.

Otrok iz socialno, vzgojno in
materialno ogroženih družin:
a) otroci obeh nezaposlenih staršev
oziroma v primeru enostarševske
družine nezaposlena mati oziroma oče,

5

Potrdilo Zavoda RS za
zaposlovanje o statusu
iskalca zaposlitve,

b) otroci, ki ne živijo pri starših,

8

c) dolgotrajna bolezen v družini.

8

Otroci staršev, ki imajo v Vrtcu
Mehurčki že vključenega otroka.
Družina z otroki do vključno 10. leta
njihove starosti.

5

odločba sodišča o
preživnini ali potrdilo o
pokojnini za otroke, ki
živijo pri starih starših,
rejnikih, ostalih
sorodnikih,
potrdilo zdravnika
specialista, iz katerega je
razvidno, da bolezen
vpliva na otrokov razvoj.
Evidenca otrok,
vključenih v vrtec.
Točkuje se vsak otrok do
vključno 10. leta starosti.
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Vloge se točkujejo tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
12. člen
V primeru, da na podlagi kriterijev iz 11. člena tega pravilnika več vlog
dobi enako število točk, komisija za sprejem otrok upošteva pri določitvi
prednostnega vrstnega reda kot dodatni kriterij starost otroka. Prednost
ima starejši otrok. V primeru enake starosti otrok se prednost določi z
žrebom šifer, prednost ima izžrebana šifra. Otroci, ki so dvojčki, trojčki,
… se izžrebajo zaporedno.
6. Trajanje sprejema in izpisa otrok
13. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec,
pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih
med vrtcem in starši. S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje,
da je otrok vključen v vrtec.
V pozivu k sklenitvi pogodbe vrtec izrecno navede, da se šteje, da so
starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od vročitve
poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem. Če želijo starši otroka ponovno
vključiti v vrtec, morajo oddati novo vlogo za sprejem otroka v vrtec. V
tem primeru vloga nima prednosti pri sprejemu v vrtec.
14. člen
Starši otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec v tekočem šolskem letu, morajo
za naslednje šolsko leto ponovno oddati vlogo za sprejem otroka v vrtec.
15. člen
Vrtec v primeru, ko starši ne podpišejo pogodbe in ob izpisu otroka
pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s
čakalnega seznama.
16. člen
1. Začasni izpis otrok starši uveljavljajo skladno z določili Sklepa o
delnem plačilu rezervacije mesta v vrtcu (Uradne objave GOK, št.
03/06).
2. Občina omogoča možnost plačila dela rezervacije mesta v javnem
vrtcu ali vrtcu s koncesijo za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Komenda v poletnih mesecih julij in avgust. Pravico do plačila
dela rezervacije pridobijo starši otrok, ki v času od vključno 1. julija do vključno 31. avgusta zagotovijo polno enomesečno odsotnost
otroka in jo upravi vrtca najavijo najmanj 15 dni pred predvideno
odsotnostjo.
Starši, ki rezervacije v poletnih mesecih ne uveljavljajo, to pravico
lahko izkoristijo kateri koli mesec med letom, vendar le enkrat letno
za polno enomesečno odsotnost otroka, in jo morajo upravi vrtca
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prav tako najaviti najmanj 15 dni pred predvideno odsotnostjo.
3. Občina staršem priznava tudi finančno olajšavo za otroke, ki so zaradi dalj časa trajajoče bolezni neprekinjeno odsotni najmanj en poln
mesec. Finančno olajšavo starši lahko uveljavljajo enkrat letno.
Pravico do uveljavljanja olajšave zaradi dalj časa trajajoče bolezni
pridobijo starši, ki odsotnost otroka javijo prvi dan odsotnosti; po
zaključeni odsotnosti pa so upravi vrtca dolžni predložiti pisno
zdravniško potrdilo za čas odsotnosti.
4. Občina v primeru upravičenega uveljavljanja rezervacij ter odsotnosti zaradi dalj časa trajajoče bolezni plača 50 % od deleža cene
programa, ki ga po odločbi o znižanem plačilu vrtca plačajo starši,
zmanjšanega za ustrezni delež (%) vrednosti živil.
17. člen
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.
Starši lahko otroka kadar koli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.
Izjavo o trajnem izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v roku
30 dni pred želenim datumom izpisa. Odpovedni rok začne teči z dnem
oddaje pisne odpovedi v upravi zavoda.
III. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu
mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu prostih mest, ki so
staršem na voljo, in podatek o predvideni čakalni dobi, ki predstavlja
čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program
vrtca.
19. člen
Občina lahko zahteva, da ji vrtec posreduje podatke zgoraj navedenega
18. člena za namen vzpostavitve javno dostopne evidence uporabnikom
o stanju kapacitet v vrtcih na njenem območju.
Vrtec podatke iz prejšnjega odstavka redno oziroma najmanj enkrat
mesečno posreduje tudi ministrstvu, pristojnemu za predšolsko vzgojo,
ki je dolžno oblikovati informacijsko točko, namenjeno uporabnikom, o
stanju kapacitet v vrtcih na celotnem območju države na enem mestu.
Način in obliko posredovanja podatkov predpiše minister, pristojen za
predšolsko vzgojo.
20. člen
Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki pri Osnovni šoli Komenda
Moste začne veljati in se uporablja naslednji dan po objavi v Uradnih
objavah Glasila Občne Komenda.
Pravilnik se objavi tudi na spletni strani OŠ Komenda Moste, Vrtec
Mehurčki.
Z dnem začetka veljavnosti tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o
sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki pri Osnovni šoli Komenda Moste,
številka 602-0087/2009 z dne 17.12.2009 (Uradne objave GOK,
št.10/2009).
21. člen
Komisija za sprejem otroka, ki je bila imenovana pred uveljavitvijo tega
pravilnika in mandat članom še ni potekel, nadaljujejo svoje delo do
poteka mandata.
22. člen
Ta pravilnik se lahko spremeni in dopolni po enakem postopku, kot velja
za njegov sprejem.
Številka: 602-0005/2011
Datum: 03.02.2011
Tomaž Drolec
Župan
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Na podlagi 59. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni list
RS, št. 32/93, 30/1998 in 127/2006), 31. člena Odloka o gospodarskih
javnih službah v občini Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2000) in 16. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 02/2009) je Občinski svet Občine
Komenda na 3. seji, dne 3.2.2011 sprejel naslednji

SKLEP O DOLOČITVI NOVIH CEN STORITEV
NA POKOPALIŠČU V KOMENDI
1. člen
Vrsta
Uporaba mrliške vežice
do 12 ur
od 12 ur do 24 ur
nad 24 ur
Najemnina groba za eno leto
žarni grob ob mrliških vežicah
enojni grob
dvojni grob
trojni grob
četvorni grob in večji

Cena v €
33,09
53,98
89,01
13,21
13,21
26,41
39,62
52,83

2. člen
V cenah iz 1. člena tega sklepa niso upoštevane zakonsko predpisane
dajatve.
3. člen
Cena iz 1. člena tega sklepa vključuje:
● porabo električne energije,
● porabo vode,
● pripravo in čiščenje prostorov mrliških vežic (samo cena za uporabo mrliških vežic)
● odvoz smeti,
● vzdrževalna dela na pokopališču (samo v ceni za najemnino grobov) in
● urejanje pokopališča in okolice mrliških vežic.
4. člen
Ta sklep začne veljati 8 dni po objavi v Uradnih objavah Glasila občine
Komenda.
5. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi novih cen
storitev na pokopališču v Komendi, številka: 354-0019/2008 z dne
4.12.2008 (Uradne objave Glasila občine Komenda, št. 09/2008).
Številka: 354-0001/2011-3
Datum: 3. februar 2011
Tomaž Drolec
Župan
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Na podlagi 23. člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št.
110/02) in 16. člena Statuta Občine Komenda – UPB1 (Uradne objave
Glasila Občine Komenda št. 02/2009) je Občinski svet Občine Komenda
na 3. seji dne 3.2.2011 sprejel

SKLEP
O UKINITVI JAVNEGA DOBRA NA ZEMLJIŠČU
PARC.ŠT. 217/2 K.O. MOSTE
1. člen
S tem sklepom se kot javno dobro ukine zemljišče parcelna številka
217/2, pot v velikosti 41m2, k.o. Moste, ZKV št. 1042.
2, člen
Nepremičnina iz 1. člena tega sklepa preneha imeti značaj javnega dobra in postane lastnina Občine Komenda.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Številka: 478-0001/2011
Komenda: 3.2.2011
Tomaž Drolec
župan

Štev. 1/2011, 25. februar 2011

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS-UPB1, Uradni
list RS, št. 94/07-uradno prečiščeno besedilo, 72/2005, 21/2006-Odl.
US, 60/2007, 14/2007-ZSPDPO, 27/2008-Odl. US, 76/2008, 79/2009,
51/2010, 84/2010-Odl. US), 22. člena Zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 83/2004, 35/2005, 67/2005-Odl.US, 69/2005,
76/2005-ZDCOPMD, 108/2005, 70/2006-ZIKS-1B, 105/2006,
123/2006-Odl.US, 139/2006-ZORed, 37/2008, 57/2008-ZLDUVCP,
58/2009, 36/2010) in 16. člena Statuta Občine Komenda, v povezavi s
37. členom Statuta Občine Komenda (Uradne objave GOK, št. 02/2009)
je Občinski svet Občine Komenda na svoji 3. seji, dne 03.02.2011,
sprejel

SKLEP O IMENOVANJU
SVETA ZA PREVENTIVO IN VZGOJO
V CESTNEM PROMETU OBČINE KOMENDA
1. člen
V Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Komenda se
imenujejo:
Andrejka ČRTANEC, predstavnica OŠ Komenda Moste;
Marko DOBNIKAR, svetnik, predstavnik Odbora za družbene dejavnosti;
Bernardka PAVLINIČ, višja svetovalka, predstavnica Občine Komenda.
Igor RUČIGAJ, predstavnik Policijske postaje Kamnik;
Zoran SODNIK, svetnik, predstavnik Odbora za komunalo, ceste, urejanje prostora in varstvo okolja;
2. člen
Predsednika in namestnika predsednika člani Sveta za preventivo in
vzgojo v cestnem prometu Občine Komenda imenujejo na svoji prvi
seji.
3. člen
Mandat predsednika in članov Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem
prometu Občine Komenda traja do izteka mandata Občinskega sveta
Občine Komenda.
4. člen
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine Komenda, objavi pa se v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda.
Tomaž Drolec
ŽUPAN OBČINE KOMENDA
Številka: 032-0003/2011-1
Datum: 03.02.2011
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Na podlagi 31. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila
občine Komenda, št. 02/2009) in 9. člena Pogodbe o ustanovitvi zavoda
Zavod Medgeneracijsko središče Komenda, sprejete na 9. redni seji
Občinskega sveta Občine Komenda dne 20.9.2007, je Občinski svet
Občine Komenda na 3. redni seji dne 3.2.2011 sprejel

Štev. 1/2011, 25. februar 2011

Na podlagi 31. člena Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila
občine Komenda, št. 02/2009) in 4. člena Odloka o ustanovitvi vaških
odborov (Uradni list RS, št. 65/99) je Občinski svet občine Komenda na
3. redni seji dne 3.2.2011 sprejel

SKLEP O IMENOVANJU VAŠKEGA ODBORA VASI KRIŽ
SKLEP O RAZREŠITVI IN IMENOVANJU PREDSTAVNIKA
OBČINE KOMENDA V SVETU ZAVODA MEDGENERACIJSKO SREDIŠČE KOMENDA
1.
Na lastno željo se kot predstavnico ustanovitelja Občine Komenda v
Svetu zavoda Zavod Medgeneracijsko središče Komenda razreši:
ALEKSANDRA MAJCEN, rojena 1.1.1975, stanujoča Moste 96 ,
1218 Komenda.
2.
Za nadomestno predstavnico ustanovitelja Občine Komenda v Svetu
zavoda Zavod Medgeneracijsko središče Komenda se imenuje:
MARIJA DOBNIKAR, rojena 14.8.1964, stanujoča Gmajnica 87,
1218 Komenda.
3.
Mandatna doba imenovane nadomestne predstavnice ustanovitelja je do
poteka mandata ostalim članom Sveta zavoda Zavod Medgeneracijsko
središče Komenda, to je do 18. oktobra 2012.
4.
Ta sklep prične veljati z dnem sprejema na seji Občinskega sveta Občine
Komenda in se objavi v Uradnih objavah Glasila občine Komenda.

2.
Za člane Vaškega odbora vasi Križ se imenujejo:
● ŠVEGOVIĆ IVO, Križ 62 A, 1218 Komenda, rojen 9.10.1983,
● CEBEK MIRAN, Križ 44 A, 1218 Komenda, rojen 16.12.1972,
● ZUPIN METOD, Križ 75, 1218 Komenda, rojen 11.6.1967,
● LUKANEC ANDREJ, Križ 74, 1218 Komenda, rojen 9..5.1965,
● ZLOBKO ANTON, Križ 49 A, 1218 Komenda, rojen 2.1.1965,
● SUŠNIK UROŠ, Križ 12, 1218 Komenda, rojen 22.12.1981,
● PETEK JOŽEF, Križ 5, 1218 Komenda, rojen 28.4.1963.
3.
Prvo sejo Vaškega odbora vasi Križ skliče župan občine Komenda v
roku 20 dni po imenovanju članov.
4.
Ta sklep začne veljati 8 dni po objavi v Uradnih objavah Glasila občine
Komenda.

Številka: 032-0001/2011-2
Komenda,
3. februar 2011
Tomaž DROLEC
Župan

Številka: 014-0001/2007-22
Komenda, 3. februar 2011
Tomaž DROLEC
Župan
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1.
Vaški odbor vasi Križ šteje 7 (sedem) članov.
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OBČINA KOMENDA, Komisija za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda objavlja

Štev. 1/2011, 25. februar 2011

Na podlagi 6. člena Pravilnika o podeljevanju priznanj v športu (Uradne
objave Glasila Občine Komenda, št.02/2007) objavlja Občina Komenda, Zajčeva cesta 23, Komenda,

JAV N I RAZ PI S
ZA OBČINSKA PRIZNANJA ZA LETO 2011
JAVNI RAZPIS
ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V
OBČINI KOMENDA ZA LETO 2010

V skladu z Odlokom o priznanjih Občine Komenda (Uradne objave
Glasila občine Komenda, št. 07/2000 in 09/2005) POZIVAMO posameznike, skupine, podjetja, zavode, politične in druge organizacije in
skupnosti, društva ter organe lokalnih skupnosti, da predlagajo kandidate za občinska priznanja Občine Komenda.

I. PREDMET JAVNEGA RAZPISA:

Priznanja Občine Komenda so:
● naziv častni občan Občine Komenda;
● zlato priznanje Občine Komenda;
● srebrno priznanje Občine Komenda;
● bronasto priznanje Občine Komenda;

Priznanja na področju športa v občini Komenda za leto 2010 lahko
prejmejo športniki s stalnim bivališčem na območju občine Komenda.
Izjemoma se priznanje lahko podeli tudi športniku, ki je član društva s
sedežem na območju občine Komenda, vendar nima stalnega bivališča
v občini Komenda.

V letu 2011 bo Občina Komenda podelila največ eno Zlato priznanje
Občine Komenda, dve Srebrni priznanji Občine Komenda in tri Bronasta priznanja Občine Komenda.
ZLATO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom,
skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter društvom za izredno življenjsko delo ali za vrhunske uspehe ali dosežke, ki
so pomembni za razvoj in ugled Občine Komenda.
SREBRNO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter
društvom za zelo pomembne dosežke v zadnjem obdobju in kot vzpodbuda za nadaljnje ustvarjalno delo.
BRONASTO PRIZNANJE Občine Komenda se podeljuje posameznikom, skupinam, podjetjem, zavodom, organizacijam in skupnostim ter
društvom za enkratne uspehe v zadnjem obdobju in kot spodbudo za
nadaljnje ustvarjalno delo.

Pisne predloge sprejema Občina Komenda, Komisija za mandatna
vprašanja, volitve in imenovanja, Zajčeva cesta 23, 1218 Komenda,
do vključno 31. MARCA 2011 in morajo vsebovati:
● naslov in ime predlagatelja;
● ime in priimek predlaganega prejemnika priznanja in osnovne
osebne podatke (datum in kraj rojstva, kraj stalnega prebivališča,
zaposlitev) ali naziv in sedež organizacije, skupnosti, zavoda …;
● obrazložitev pobude in navedba za katero priznanje se predlaga
ter
● dokumente, ki potrjujejo dejstva v obrazložitvi (V primeru, da se v
obrazložitvi navajajo imena drugih društev, klubov, organizacij,
ustanov, skupnosti, …, je potrebno obvezno priložiti pisno potrdilo
navedenega društva, kluba, organizacije, ustanove, skupnosti, …).
Pisne predloge posredujte v zaprti kuverti, na kateri mora biti
označeno »KMVI PREDLOGI ZA OBČINSKA PRIZNANJA 2011
– NE ODPIRAJ«.
Nepopolne ali pomanjkljive predloge Komisija za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja ne bo obravnavala.
Priznanja občine Komenda bodo podeljena na slavnostni seji Občinskega sveta občine Komenda ob občinskem prazniku.
Številka: 094-0001/2011
Komenda, 9. februar 2011
Občina Komenda
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Podeli se največ eno priznanje v vsaki skupini:
● najboljša moška in najboljša ženska ekipa v članski in mladinski
konkurenci;
● najboljša športnica in najboljši športnik v članski in mladinski
konkurenci;
● najboljša moška in najboljša ženska ekipa do 15. leta starosti;
● najperspektivnejša športnica in najperspektivnejši športnik do 15.
leta starosti.

II. KRITERIJI ZA PODELITEV PRIZNANJ:
1. Kandidati za priznanja v članski ali mladinski konkurenci morajo izpolnjevati enega od naslednjih kriterijev:
● uvrstitev na olimpijske igre, svetovno prvenstvo ali evropsko prvenstvo;
● uvrstitev do petnajstega mesta na evropskem prvenstvu, svetovnem
ali evropskem pokalu;
● uvrstitev do petnajstega mesta na mednarodnem turnirju, kjer so
sodelovali športniki najmanj desetih držav;
● uvrstitev do tretjega mesta na državnem prvenstvu;
● nastop v državni reprezentanci;
● izjemen dosežek v mednarodnem ali državnem merilu.
2. Kandidati za posamezna ali ekipna priznanja do 15. leta starosti morajo izpolnjevati naslednje kriterije:
● uvrstitev na prvo mesto na regijskem (področnem) prvenstvu;
● uvrstitev do petega mesta na državnem tekmovanju;
● uvrstitev do petega mesta na mednarodnem tekmovanju;
● nastop v državni reprezentanci;
● drug pomemben športni dosežek.

III. PREDLAGATELJI KANDIDATOV ZA PRIZNANJA
Kandidate za priznanja lahko predlagajo športna društva in klubi, druge
športne organizacije, družbe, javni zavodi in občani občine Komenda.
Pisni predlogi morajo vsebovati osnovne podatke o kandidatu, podrobno utemeljitev in dokumentacijo o doseženih športnih rezultatih.

IV. PREDLOGE S POTREBNIMI DOKAZILI POŠLJITE NAJKASNEJE DO VKLJUČNO 31.03.2011.
Predloge pošljite v zaprti kuverti na naslov: Občina Komenda, Zajčeva
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23, 1218 Komenda, s pripisom: »Ne odpiraj! Razpis za podelitev
priznanj na področju športa«.
Opozorilo: Upoštevajo se samo predlogi, ki bodo poslani v zahtevanem
roku. Po preteku roka za posredovanje predlogov se nepravočasno
posredovani predlogi vrnejo pošiljatelju!

V.
Dodatna pojasnila lahko dobite v času uradnih ur pri Majdi Ravnikar
ali Mateji Drolc (tel. 72 47 400; 72 47 401).
Številka: 671-0001/2011-1
Datum: 04.02.2011
Občina Komenda

ROK ZA ODDAJO PREDLOGA: 31. MAREC 2011
na naslov
OBČINA KOMENDA, Zajčeva c.23, Komenda

PREDLOG ZA PODELITEV PRIZNANJ NA PODROČJU ŠPORTA V OBČINI KOMENDA
ZA LETO 2010

(ime, priimek, naslov športnega društva, kluba, druge športne organizacije, družbe, javnega zavoda ali občana občine Komenda)

(ime in priimek predlaganega kandidata za priznanje)

(rojstni podatki)

(točen naslov predlaganega kandidata)
Predlaga se za podelitev naslednjega priznanja (ustrezno obkroži):
●
●
●
●
●
●
●
●

najboljša moška ekipa v članski - mladinski konkurenci;
najboljša ženska ekipa v članski - mladinski konkurenci;
najboljša športnica v članski - mladinski konkurenci;
najboljši športnik v članski - mladinski konkurenci;
najboljša moška ekipa do 15. leta starosti;
najboljša ženska ekipa do 15. leta starosti;
najperspektivnejša športnica do 15. leta starosti.
najperspektivnejši športnik do 15. leta starosti.

UTEMELJITEV PREDLOGA:

___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________

DOKAZILA (PRILOGA):

Žig in podpis odgovorne osebe:

1. _____________________________________________________
2. _____________________________________________________
3. _____________________________________________________
4. _____________________________________________________
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