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OB.IT,,*SKI SVET OB.InNE MoRA\/SI(E ToPLICE

Zadeva'. PIIBDLOG PITAVILNIKA O SPRIiMEMBAH IN DOPOLNITVAH
PRAVILNIKA O SI'REJEMU OTROK V VRTEC - skrajlani postopek

I. ZAKONSKAPODLAGA
- 20. dlen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 5t. 100i05-UPB2, 25108,36110,62110 -

ZUPJS,94110 - ZIU,40/12 - ZUJF in 14i I5 - ZUUJFO),

- 16. dlen Statuta Obdine Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35/14,21115).

2. RAZLOGIZASPREJEM
20. dlen Zakona o vrtcih doloda, da vodenje in izpeljavo postopka rpisa otrok v vrtec obdina
ustanoviteljica podrobneje uredi s svojim aktom ter da v primeru, de je v vrtec vpisanih ved
otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloda o sprejemu komisija za sprejem otrok. Obdinski
svet Obdine Moravske Toplice je Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec sprejel na 8. seji dne
23.06.2011.
Vrtci obdine Moravske Toplice so 31.03.2017 posredovali dopis, v katerem predlagajo, da
obdinski svet na predlog komisije za sprejem otrok v vrtec, sprejme spremembo kriterijev za
sprejem otrok v vrtec. Komisija za sprejem otrok v vrtec predlaga Obdini Moravske Toplice
spremembo kriterijev za sprejem otrok v vrtec, dolodenih v 10. dlenu Pravilnika o sprejemu
otrok v vrtec. Komisija predlaga:
- da se dfia 4. kriterij: otrok, vpisan v enoto vrtca v Solskem okoliSu,
- da se Stevilo todk 6. kriterija: otrok je bil v preteklem Solskern letu uvr5den na dakalni

seznam, pa v lrtec ni bil sprejet, spremeni tako, da prejme otrok prvega starostnega
obdobja 20 todk, otrok drugega starostnega obdobja 30 todk,

- da se Stevilo todk 8. kriterija: otrok, pred vstopom v Solo iz l0 povi5a na 20,
- da se Stevilo todk 10. kriterija: sprejem dvojdkov ali trojdkov iz 7 poviSa na I 5,
- da se doda nov kriterij: sprejem ved otrok iz iste druZine s Stevilom todk: 10.
Ker gre za marrj zahterme spremembe pravilnika, v skladu s 74. dlenom Poslovnika
Obdinskega sveta Obdine Moravske Toplice, obdinskemu svetu predlagamo, da predlagan
pravilnik sprejme po skrajSanem postopku.

3. PREDLOG SKLEPA:
Obiinski svet Obiine Moravske Toplice sprejme predlagan Pravilnik o spremembah in
dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec po skrajlancm postopku,

Zupan: Alojz Glavad, l.r.
Prilosa:

- predlog sprememb in dopolnitev pravilnika
- dopis Vrtcev obdine Moravske Toplice s prilogami
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Toplice na _. redni seji dne

Na podlagi 20. dlena Zakona o vrtcih (Uradni list 100/05-UPB2, 25108, 36110, 62110 -
ZUPJS,94/10 - ZIU,40/12 - ZUIF in 14115 - ZUUJFO) ter 16. dlena Statuta Obdine
Moravske Toplice (Uradni list RS, St. 35/14, 21115) je Obiinski svet Obiine Moravske

, sprejel naslednji

PI{AVILNIK
o spremcmbah in dopolnitvah Pravilnika o sprcjenru otrok v vrtcc

1 . dlen
Tabela iz I 0. dlena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, 5t. 55/1 i ) se spremeni
tako, da se glasi:

IGiterij Stevilo todk
1. Star5i imajo skupaj z otrokom stalno prebivali5de na obmodju
obdine ustanoviteljice:

oba star5a
eden od star5ev

30
15

2. Otrok, ki mu je bil odloZen vstop v osnovno Solo 20
3. Otrok, vpisan v enoto vrtca v kraju stalnega prebivaliSda 20
4. Otrok, katerega star5i so zaposleni:

- oba star5a
- eden od star5ev

t0
5

5. Otrok je bil v preteklem Solskem letu uvr5den na dakalni seznarn,
pa v vrtec ni bil sprejet:

- otrok I. starostnega obdobja
otrok II. starostnega obdobja

20
30

6. Otrok Zivi v enoroditeljski druZini, kar dokazuje potrdilo o
druZinski sku l0
7. Otrok pred vstopom v 5o1o 20
8. V Zeleni enoti vrtcaje Ze vkljuden otrokov brat ali sestra 20
9. Sprejem dvojdkov ali trojdkov 15

10. Sprejem ved otrok iz iste druZine
I I . DruZina ima ved vzdrZevanih otrok

4 otroci ali ved 6
3 otroci 5

2 otroka 4

2. dlen
Ta pravilnik zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Stevitka:
Moravske Toplice, dne _

Zupan
Obdine Moravske Toplice:

Alojz GLAVAi l.r.

Predlog oziroma osnutek predpisa pr€dstavlja zgolj infonnativni delovni pripomoaek, glede katerega obaina nejamai odskodninsko ali kako
drugaae Predlagane resitve v predlo8u ali osnutL! predpisa ne bodo nujno del sprejelega Frdpisa (osrna loaka 10. alena Uredbe o
posrcdovanju in ponovni upombi infomacij javnega znaaaja (Uradni lisl RS, 5t. 76D005, I 19D007,951201]t.24D016).
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Obiina Moravske To rce

od:
Poslano:
Za:
Kp:
Zadeva:
Priloge:

Pomembnost:

SpoStovani,

v priponki posredujem gradivo za naslednjo sejo Obdinskega sveta.

Lep pozdrav,

S i nt o n a Ka r fi c', ra t, n u le lj i ta

L/rtci obdne Morarske Toplice

Do/.y ulica 29 a, 9226 Morauske Toplia

te/.: 02 5)8 14 7l

/ax: 02 fi8 117)

Pf rloLl I

srg. z,
Simona Kautit <simona.kaucic@guest.arnes.si>
31. marec 20L7 10:32

Obtina Moravske Toplice; Martina Vink Kranjec
Melita Goza; VOMT
gradivo za Obiinski svet
Sprememba Pravilnika za sprejem otrok v vrtec - dopis omt.pdf; Pravilnik o
sprejemu otrok v vrtec - VOMI.pdt ZAPISNIK KOMISUE - 7.4.20L6.pdf

Visoka

3 1 -03-

t[ rilka:

L

tr Ta e-poita je bila pregledana z Avast protivirusnim programom.
www.avast.com
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oB('r\A NOtr^vsKt: r.oPr.t(.1.
KranjCoa ul. 3
9226 ltOR.\\',sKl: 't oPt.l( [;
oB('r\sKt svEr'

Stevilka: 032- | i20 I 7-5
Datum: 3l . 3. 2017

Zad* a: SPIlllU lt\t tlA t,tt,\ Vl t.\t KA O SpRI._,f t.tIt t r O.I.ROK \' \'RTU(.

SpoStovani,

Komisija za sprcjom .trok jc na svoj i seji dne 7 . 4. 2016 po prcgledu kriterije' za sprejem otrok
v vrtec sprejela naslednj i sklcp:

Konisija za sprcjcm otrok v vrtec predlaga obiini Nloravske 'l'oplice spremcmbo
kritcrijev za sprejcm otrok l vrtec, rlololenih v 10. Elenu pravilnika o sprejemu otrok v
vrtec.

Komisija predlaga:

- da se drta 4. kritcrij: otrok, \.pisan v enoto vrtca r,solskenr okoli5u,
- da se Srevilo todk 6. krirerila: otrok je bil v preleklern solskem letu uvrlien na takalni
scznam, pa v Vnec ni bil sprcjet, spremeni tako, da prcjrne: otrok prvega starostnega obdobja

20 todk, otrok drugcga starostncga oMobja 30 loik,
- da se itevilo todk 8. kritcrija: otrok, pred vstoponr v lolo iz l0 poviSa na 20,

- da se Stcvilo todk 10. kriterija: Sprejem dvojdkov ali trojdkov z 7 povi5a na 15,

- da se doda nov kritcrij: sprejem ved otrok iz istc druzinc s itevilom lodk: 10.
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Prosinr, da prcdlog Komisijc za sprcjcnr olrok v vrtcc obravnavale na obcinski scji r
aprilu 201 7.

Simona Kaudii, ravnateljica

llztrtltt,l o spn:jL'nu otrol | \t1cc l,: lctu 201 l)
Tttpisu* Kttmisur,zo sprt'jou otrcA I v.t.,c. drL' 7. !. 2016

rncsccu
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l\,sldtur lxt alrolli:
- ()htint l lor.n.'sla lilrlica, nJu:tt\)
- Obiinu itora\\k., 'li\rlicc, lllor,irkt l'ink Krory,tt
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Mirna Ped. dne 25. marca 2009

Predsednica OVK
Obdine Mirna Pei
Zofija Redek l.r.

MORAVSKE TOPLICE

1037. Pmvllnik o spreiomu otrok v vrtec

Na podlagi prvega odstavka 48. alena Zakona o orga-
nizaciji in financiranju vzgoje in izobrazevanja (Uradni list
RS, St. 16/07) in 20. Clena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,
5t. 100/05 - UPB2, 25108), na predlog Sveta zavoda Vrtci
Obaine Moravske Toplice je Obainski svet Obaine Moravske
Toplice na 20. seji dne 9. 3. 2009 sprejel

PRAVILNIK
o sprejemu otrok v vrtec

I. UVODNA DOLOEBA

1. alen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo

in nacin dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem
otrok v vrtec.

II, VPIS OTROKA V VRTEC

2. ebn
Vrlec vpisuje in sprejema predsolske otroke od dopolnje-

nega enega leta starosti v svoje programe na podlagi prijav in
prostih mest vse leto. lzjemoma vrtec sprejme mlajSe otroke
ob zakljuaku starsevskega dopusta, vendar ne mlajsih od 11

mesecev Starsi oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starsi)
vpiSejo otroka v vrtec tako, da oddajo vlogo na predpisanem
obrazcu, ki ga doloai vrtec.

Vlogo za vpis otroka v vrtec dobUo starai na upravi vrtca
ali na spletni skani vrtca (http:/Awwwmojvrtec.com4.

Vlogo za vpis okoka v vr{ec vlorijo starsina sedeZu (upra-
vi) vrtca osebno ali priporoaeno po posti.

3. alen

Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za
naslednje Solsko lelo, ki ga uskladi z obaino ustanoviteljico.

Vrtec starse obvesti o datumu vkljuaitve otroka v vrtec
ter o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev
medsebojne pogodbe, predloZitev pokdila pediaka o tem, da
se okok lahko vkljuai v vrtec, predlozitev odloabe o usmeritvi
za otroke s posebnimi potrebami in drugih pogojih.

Ce vrtec otroka ne more vkljuaati v vrtec, o tem obvesti
starge.

4. alen

Ceje v vrtcu dovolj prostih mest, odloaa o sprejemu okok
ravnalelj vrtca ali od njega pooblalaena oseba.

Ce se za sprejem v vrtec prijavi vea otrok, kot je v vrtcu
oziroma v posamezni enoti prostih mest, odlo& o njihovem
sprejemu komisija za sprejem otrok v vrtec na podlagi kriterijev
iz tega pravilnika.

Vse vloge se obravnavajo na upravi vrtca.
Komisija za sprejem otrok najprej izmed prijavljenih otrok

izbere tiste otroke, za kalere so starsi prilozili odloabo o usme-
rilvi ali strokovno mnenje komisaje za usmerjanje ali potrdilo
centra za socialno delo o ogrozenosti olroka zaradi socialnega
poloiaja druZine.

Komisija za sprejem otrok sprejme sklep, kateri otroci iz
prejSnjega odstavka se sprejmelo v vrtec.

Ce obstaja dvom o resniCnosti posameznih dejstev in
okolisain, navedenih v prravi za sprejem okok, sta ravnatelj
ali od njega pooblaSdena oseba ali komisija za sprejem otrok
dolrna preveriti njihovo resnienost.

III- SESTAVA IN NACIN DELA KOMISIJE

5. dlen

Komisijo za sprejem otrok (v nadaljevanju: komisija) ime-
nuje ravnatelj s posebnim sklepom. Komisijo sestavlja 5 (pet)
alanov, in sicer:

- dva predstavnika zavoda, kiju predlaga ravnatelj,

- predstavnik starsev, ki ga predlaga svet starsev,

- predstavnik obcinske uprave obeine ustanoviteljice, ki
ga predlaga ,upan in

- predstavnik soustanovitelia Madzarske narodne samo-
upravne skupnosti Obdine Moravske Toplice, ki ga predlaga
predsednik sveta MNSS.

Clani komisije so imenovaniza atiri leta in so lahko ime-
novani najvea dvakrat zaporedoma.

Mandat predstavnika starsev je vezan na vkljucenost
otroka v vrtec.

6. elen
Delo komisije vodi predsednik, ki ga Clani komisije izvolijo

iz svojah vrst na prvi seji. Komisija obravnava vse vloge na seji
v skladu z doloailizakona, ki ureja splosni upravni postopek, z
uporabo skrajSanega ugotovitvenega postopka.

Komisija odloaa o sprejemu otrok v vrtec na seji, o kateri
se vodizapisnik v skladu s postopkom. ki ga doloaa zakon.

7. alen
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in vodja enote

vrtca na predlog alana komisije ali na lastno pobudo, vendar
brez pravice odloaanja.

Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije
ali povabi na sejo predstavnike institucij, katerih mnenje je po-
membnoza odloaitev o sprejemu otrok (npr. centerza socialno
delo, patrona2no sluZbo in druge).

Komisija odloaa s sklepi. ki jih sprejme z veaino glasov
vseh alanov.

Komisija s sklepom odloai, ali bo oblikovala prioritetni
vrstni red enotno za vrtec oziroma za enoto vrtca po programih
in starostnih obdobjih ali po letnikih rojstva otrok. Sklep mora
obrazloiiti.

8. Clen

Komisija odloea o sprejemu otrok praviloma enkrat letno
do 30. maja za naslednje Solsko leto.

Komisija mora obravnavativse prijave za vpis otrok, kiso
vlorene do 30. aprila koledarskega leta za vpis otrok v nasle-
dnjem Solskem letu.

Prioblikovanju oddelka mora vrtec upostevati predpisane
normative za oblikovanje oddelkov.

9. ebn
O poteku seje komisije se vodizapisnik, kimora vsebovati

predvsem naslednje podatke:

- das in kraj zasedanja komisije;

- udelezba na seji;

- Stevilo prostih mest v vrtcu v posamezni enoti in po po-
sameznem programu ter starcstnih obdobjih in letnikih rojstva
okok, upostevaje tudi t.i. fleksibilni normativi

4.
Za izvedbo volitev skrbiObcinska volilna komisija Obeine

Mirna Pee-
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- Stevilo prijavljenih, sprejelih in odklonjenih otrok v po-
samezni enoti in po posameznem programu ter starostnem
obdobju oziroma po letnikih rojstva:

- imenski seznam olrok s skupnim Stevilom toak ter po
posameznem kriterUu v posamezni enoti in po posameznem
programu ter starostnem obdobju in letnikih rojstva. po vrstnem
redu zbranega Stevila toak od najvisjega tlevila do najnlzjega
kot sestavnidel arhivskega izvoda zapisnaka ter oznako, kateri
otroci so sprejeti in kateri ne.

Zapisnik je potrebno hranitiv dokumentaciji vrtca, skladno
z veljavnimi predpisi.

IV KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK VVRTEC
IN VRSTNI RED OTROK

10. alen
Prednost prisprejemu v vrtec imajo v skladu z Zakonom o

vrtcih otrocis posebnimi potrebami in otroci, za katere so starsi
prilorili mnenje centra za socialno delo o ogrozenosti zaradi
socialnega polozaja drutine.

Komisra odloea o sprejemu ostalih ofok v vrtec na pod-
lagi naslednjih kriterijev:

.12. aten
Komisija mora omogoaiti staraem na njihovo zahtevo

ogled zapisnika o sprejemu otrok v v.tec, vendar le tistega
dela, ki se nanaga na njihovo vlogo.

13. alen
Ce starsi ne podplsejo pogodbe z vrtcem v dolocenem

roku oziroma ne zaprosijo za (azumno podaljsanje roka iz
utemeljenih razlogov oziroma otroka ne vkljueijo v vrtec s
predvidenim datumom se Steje, da so umaknili vlogo za vpis
otroka v vrtec. Rok za podpis pogodbe doloai ravnatelj vrtca in
ne sme biti krajsi od 15 dni od dneva, ko so starli obvesdeni,
da je otrok sprejet v vrtec.

14. alen

Ce otrok do konca aolskega lela ni bilsprejet ali ne bo mo-
gel biti sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starti
lahko podaljSajo vlogo za naslednje Solsko leto. Pri tem se za
datum oddaje vloge uposteva oddaja prve vloge.

lzpisani okok nima prednosti pri morebitnem ponovnem
sprejemu v vrtec.

15. alen
Otroka lahko starsi izpisejo iz vrtca kadarkoli lo Zelro,

vendar morajo predloZitipisno izjavo o izpisu do 25. v mesecu
za naslednji mesec na obrazcu Vloga za izpis otroka, ki jo
oddajo na upravivrtca.

i.l. dten

Komisija na podlagi krilenjev iz predhodnega Clena tega
pravilnika doloaa prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec.

Ce vea otrok dosere enako ltevilo toek, komisija pridolo-
6itvi prednostnega vrstnega reda uposleva naslednje dodatne
kriterije po naslednjem zaporedju:

1. Datum oddane prijave. Prednost ima otrok, katerega
prijava je bila oddana prej.

2. Starost otroka. Prednost ima starejsi otrok.
Na podlagi oblikovanega prednostnega vrstnega reda

komisija odloci o Stevilu sprejetih otrok s sklepom.
KomisUa sprejme sklep o tem. kateri otroci so na podlagi

doseZenega Stevila lodk sprejeti v vrtec. Ostale otroke zaradi
premajhnega Stevila toak uvrsti na aakalno listo po vrstnem
redu zbranega Stevila toak od najviijega do najnirjega. Sklep
podpite predsednik komisije.

Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem starsem
izda odloabo o sprejemu ali zavrnilvi sprejema otroka v vrlec.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odloaba doloaa datum vklju-
aitve otroka v vrtec in rok za sklenitev medsebojne pogodbe
med vrtcem in starSi.

Zoper odloabo lahko starii v 15 dneh po vroditvi odloibe
vloiijo pritoibo na svet zavoda. Odloaitev sveta zavoda je
dokonana.

V KONENA DOLO'BA

16. alen
Ta pravilnik zaane veljati naslednji dan po objavi v lJra-

dnem listu Republike Slovenije.

St. oo74ooo2/2009
Moravske Toplice, dne 9. marca 2009

Zupan
Obaine Moravske Toplice

Franc Cipot l.r.

1038. Soglasjs k doloEitvl ceno storiwo pomod
d,ulinl na domu ln doloaltvl subvencloniranJa
ceno slorltve pomoC druilnl na domu za lsto
2009

Na podlagi 99. alena in treljega odstavka 101. Ctena
Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, tt. 3/07 - uradno
preCisaeno besedilo, 23/07 - popt., 41107 - popr, 122t07 -
Odl. US: U-l-11/07-45),38. alena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list
RS, gt. 87/06, 127106, 8lO7], ter 16. dlena Statuta Obaine Mo-
ravske Toplice (Uradni list RS, at. 11199, 2101,24101.69102 in
28103) je Obainski svet Obaine Moravske Toplice na 19. seji
dne 29. 12. 2008 sprejel

KriterU Stevilo
toek

1 StarSi ali eden od starSev ima skupaj z otro-
kom stalno prebivalisae na obmoqu obaine
ustanoviteljice 30

2. Otrok, ki mu je bilodloien vstop v osnovno
Solo 20

3. Otrok, katerega starsi so zaposleni 10

4 Otrok je bil uvrseen v prednostni vrstni red v
preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet 10

Otrok 2ivi v enoroditeljski dru:ini, kar doka-
zuje pokdilo o druzinskiskupnosti 10

6 Otrok pred vstopom v Solo 10

7 V Zeleni enoti vrlca ie Ze vkljuaen otrokov
brat ali sestra 7

8 Sprejem dvojakov ali trojakov 7

I DruZina ima ved vzdrZevanih okok
4 otroci alivea 6
3 otroci 5
2 otroka 4

SOGLASJE
k dolocitvi cene storitve pomoi druzini na domu

in doloaitvi subvencioniranja cene storitve
pomoi druiini na domu za leto 2009

1. alen
Obainskisvet Obaine Moravske Toplice soglasa, da cena

storitve pomoa dru;ini na domu s '1. 1. 2009 znala i3,62 €.

2. alen
Kotosnova za plaeilo c€ne storitve do upraviaencev stori-

tve pomoa drurini na domu se doloai cena v visini 6.81 €. Razli-



l)risotni tlani komisiic: 
- 
N4artina Lipaj (predsednica). Monika Slichthuber Jerc.bic. l\,lclita (iorz-a. Valerija

Dant Sabotin in Stclirn Zohar.
I)rugi prisotrri: Simona KauEid - ravnatcljica vrtcev obdinc Moravske 1'oplice (pri totki I in 3).

Za sejo je bil soglasno sprcjct predlagan dnevni red:
l. Ugotovitev prisotnosti,
2. Doloditcv prednostncga wstnega reda za sprejem otrok v vrtcc
3. Podajanje mncnja k predlogu za novo oblikot'anje kiterijev za spre.icm otrok v vrtec.

K tolki I

Predscdnica komisijc je pozdravila prisotne in ugotovila, da je scja kon:isije sklepdna (lista prisotnih jc
priloga tega irapisnika).
Clane komisiie je pozdravila tudi ravnateljica vrtcev Sinrona Kautid. ki je por,edala. da jc bila komisija
sklicana z-aradi prevclikega itcvila otrok, vpisanih v cnoto vrtca Bogojina.
Pojasnila je. da je bil s starli opravljen razgol'or o nroinostih vkljuditvc otrok v druge enotc vrtca. ki pa ni
bil uspeien. saj se starii za ponujcno moinost niso odloiili.

K toiki 2

Komisija je na podlagi kritcrijev iz Pravilnika o sprejemu olrok \,\'nec (tJradni list RS. Sr. 55/201l) rtolotila
prcdnostni vrstni rcd tako, da jc razvrstila vpisanc otrokc po doseiencnt Stcvilu todk. od najviSjega do
najni2.jcga. in sicer:

r.6020-38
2. 6020-27
3. 6020-r0
4. 6020-9
5.6020-l
6. 6020-6
7. 6020-16
8. 6020-17
9. 6020-7
t0. 6020-20
I1.6020-13
t2.6020-40
13. 6020-30.

K totki 3

Komisija za sprejenr otrok jc po prcgledu kriteriiet' z.a sprejenr olrok \' \,rtcc sprcjcla naslcdnji sklep:
Komisija za sprcjcm otrok v vrtec predlaga Obiini Moravskc Toplice spremcmbo kritcrijcv za
sprcjem otrok r'\'rtcc, doloienih I' 10. ilcnu I,ravilnika o sprejcmu otrok l t'rtcc.
Komisija prcdlaga:
- da sc Irta .1. kritcrij: otrok, r'pisan v cnoto vrtca r'Solskcm okoliSu,
- da sc Stevilo totk 6. kriterija: otrok je bil v prctcklcm Solskcm lctu uvrlicn na takalni seznam, pa

v vrtcc ni bil sprejet, spremcni tako, da prejmc: otrok pn'cga starostnega obdobja 20 toik
otrok drugcga starostncga obdobja 30 totk,

- da sc Sto,ilo tolk 8. krilcrija: otrok, prcd vstopom v Solo iz I0 povi5a na 20,
- da se Stcvilo toik 10. kriterija: Sprcjem dvojikov ali trojikor.z 7 poviSa na 15,

ZAPISNIK
SIiJI: IiOrllSIJl: Z-\ SPIUi,li,\I (Il'ROK \'\'tt'fl.t( j,

ki jc bila 07.04.2016 ob 14. ur-i



-dasetlodanovkrilcrij:sprejcnrveiolrokizistcrlruZincsitevilomtotrk:10'

Kcr je bil <lner ni rcd izi'rpan..ic bila scja ob 15.00 z:rkljuicna.

Zlpisniklr:
\ l''rlita (;()rra

I)redscdnica konrisi.ic:
l\4artina Lipaj

itl,na\l-)p*q


