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Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/2008, 
98/2009 - ZIUZGK, 36/2010, 94/2010 - ZIU, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011 -ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF, 14/2015 - 
ZUUJFO, 55/2017, 49/2020 - ZIUZEOP, 175/2020), Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni 
list RS, št. 58/11, 40/12 – ZUJF, 90/12, 41/17 – ZOPOPP in 200/20 – ZOOMTVI), Odloka o ustanovitvi javnega 
vzgojno izobraževalnega zavoda Vrtec Mehurčki (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 4/14), 13. člena 
Statuta Občine Komenda (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 8/15) in po predhodni potrditvi 
sprememb in dopolnitev pravilnika na 7. dopisni seji Sveta Vrtca Mehurčki dne 27. 1. 2021,  je Občinski svet 
Občine Komenda na 15. redni seji, dne 18. februarja 2021, sprejel 
 

P R A V I L N I K 

O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 

PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V VRTEC MEHURČKI 
 

1. člen 
 

V Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 4/15), se v 8. 
členu črtata 5. in 6. odstavek, ki glasila: 
 
»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.«  

 
2. člen 

 
V Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki (Uradne objave Glasila Občine Komenda, št. 4/15), se v 11. 
členu doda nov, prvi kriterij, ki glasi: 
 
» 

Zap. 
št. 

PREDNOSTNI KRITERIJ ŠT. 
TOČK 

OBRAZLOŽITEV 
 
 

1 Prebivališče (upošteva se ena izmed variant):   

1. a) Otrok in eden izmed staršev, imata stalno 
prebivališče v občini Komenda. 

80 Dokazilo o stalnem prebivališču. 

1. b) Otrok staršev tujcev, katerega nobeden od 
staršev nima stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji in je vsaj eden od staršev zavezanec 
za 
 dohodnino v Republiki Sloveniji, ki ima skupaj 
z otrokom začasno prebivališče v občini 
Komenda. 

60 Dokazilo o začasnem prebivališču. 

1. c) Otrok in eden izmed staršev, imata začasno 
prebivališče v občini Komenda. 

50 Dokazilo o začasnem prebivališču. 

 

Zaporedne številke ostalih kriterijev, se ustrezno preštevilčijo.». 
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3. člen 
 

Ta Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Mehurčki začne veljati z dnem 
sprejema na seji občinskega sveta, objavi pa se v Uradnih objavah Glasila Občine Komenda. 
 

Številka: 602-0032/2014-9 

Datum:   18. 2. 2021 

 
 

 
     Stanislav Poglajen 
Župan Občine Komenda 

 
 
 
 


