Na podlagi 20., 20. a in 20. b člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008,
36/2010) in 16. člena Statuta Občine Lukovica (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/01 in
5/06) je Občinski svet Občine Lukovica na 4. redni seji, dne 06. 04. 2011, sprejel
PRAVILNIK
O KRITERIJIH IN NAČINU SPREJEMANJA PREDŠOLSKIH OTROK
V VRTEC MEDO
UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek sprejemanja otrok, sestavo in način dela komisije za sprejem
otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec Medo (v nadaljevanju: vrtec), ki deluje v okviru
javnega vzgojno – izobraževalnega zavoda OŠ Janka Kersnika Brdo (v nadaljevanju: zavod),
ki ga je ustanovila Občina Lukovica (v nadaljevanju: ustanovitelj).
I. VPIS OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enega leta starosti v svoje
programe na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto. Izjemoma vrtec sprejme mlajše
otroke ob zaključku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, vendar ne mlajših
od 11 mesecev. Starši oziroma skrbniki otroka vpišejo v vrtec tako, da oddajo vlogo na
predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši oz. skrbniki na sedežu vrtca, v enoti vrtca in na
spletnih straneh vrtca.
Prijavo za sprejem otrok v vrtec vložijo starši oz. skrbniki neposredno na sedežu vrtca ali po
pošti.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest skozi vse
leto. Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis za novince za naslednje šolsko leto.
Obvestilo o vpisu otrok v tekočem šolskem letu se objavi do konca meseca februarja in se
objavi v sredstvih javnega obveščanja, na spletnem portalu zavoda in ustanovitelja ter na
oglasni deski vrtca. Vpis poteka do 31. marca.
Pri oblikovanju oddelka mora vrtec upoštevati predpisane normative za oblikovanje oddelkov.
Vrtec vključuje otroke po vrstnem redu vpisa, in sicer tako, da se upošteva čakalna lista, ki jo
je sprejela Komisija za sprejem otrok v vrtec, razen v primeru nastopa izjemnih okoliščin,
nastalih v družini otroka, zaradi katerih se bistveno poslabšajo pogoji za otrokov normalni
razvoj (smrt starša oz. skrbnikov, prestajanje zaporne kazni enega od staršev oz. skrbnikov,
nenadna obolelost oz. nastanek bolezni v družini otroka ter druge okoliščine), za katere
center za socialno delo izda mnenje.
Vrtec starše oz. skrbnike pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih
za sprejem otroka v vrtec, kot so npr. sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev potrdila
pediatra o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s
posebnimi potrebami.
Če vrtec otroka ne more vključiti v svoj program, o tem obvesti starše oz. skrbnike.
4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj zavoda ali od njega
pooblaščena oseba.

II. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK
5. člen
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu oziroma v posamezni enoti prostih
mest, odloča o njihovem sprejemu Komisija za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju
Komisija).
Vse vloge, ki se zbirajo po posameznih enotah, se skupaj obravnavajo na sedežu vrtca.
Komisija med prijavljenimi otroci najprej izbere tiste otroke, za katere so starši priložili
odločbo o usmeritvi ali strokovno mnenje komisije za usmerjanje ali potrdilo centra za
socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine, in sprejme sklep o
tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec.
Če obstaja dvom o resničnosti posameznih dejstev in okoliščin, navedenih v prijavi za
sprejem otrok, je Komisija dolžna preveriti njihovo resničnost.
6. člen
V vrtec se sprejme le toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski in drugi z zakonom določeni
normativi.
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno, in sicer do 30. aprila za naslednje
šolsko leto.
Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do 31. marca
koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.
Če se število otrok med letom zaradi izpisa zmanjša, o sprejemu otrok med letom odloča
ravnatelj zavoda na predlog vodje vrtca in pri tem upošteva prednostni vrstni red.
7. člen
Sestavo Komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi ustanovitelj na predlog sveta
zavoda.
Komisijo sestavljajo:
- predstavnik vrtca, ki ga predlaga ravnatelj zavoda
- predstavnik staršev, ki ga predlaga svet staršev,
- predstavnik ustanovitelja, ki je pristojen za predšolsko vzgojo,
- predstavnik patronažne zdravstvene službe, ki pokriva področje Občine Lukovica,
- predstavnik občinskega sveta Občine Lukovica, ki ga imenuje Občinski svet.
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki ga člani komisije izvolijo na svoji prvi seji.
V kolikor ob imenovanju nihče izmed članov komisije nima opravljenega strokovnega izpita iz
upravnega postopka, ustanovitelj imenuje osebo, ki ima opravljen strokovni izpit iz
upravnega postopka in ki vodi postopek.
Člane komisije se imenuje za štiri leta. Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost
otroka v vrtec.
8. 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 v vrtec na seji, o kateri se vodi zapisnik v skladu s
postopkom, ki ga določa zakon.
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9. člen
Na seji komisije so lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Komisija lahko zahteva pisno mnenje pristojne institucije, če je njihovo mnenje pomembno za
odločitev o sprejemu otrok (npr. Center za socialno delo, patronažna služba in drugi).
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk
osebnih 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 s sklepi, ki jih sprejme z večino glasov vseh članov.
10. člen
Na seji se piše zapisnik, ki mora vsebovati:
- kraj, datum in uro seje komisije
- imena in priimke navzočih
- kratek potek dela komisije
- število prijavljenih otrok
- sprejete sklepe komisije, katerih priloga je prednostni vrstni red, kjer se podatki o
otrocih objavijo pod šifro otroka
Zapisnik se hrani v skladu z 48. členom Zakona o vrtcih.
III. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK
11. člen
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci, za katere starši predložijo potrdilo centra za
socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine in otroci s posebnimi
potrebami z odločbo o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami.
Komisija odloča o sprejemu otroka v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
Število
točk

Kriterij

1.

2.

3.

4.
5.
6.

Stalno bivališče v Občini Lukovica (potrdilo):
a. Starši otrok s stalnim bivališčem v Občini Lukovica.
b. Eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno bivališče v Občini
Lukovica
Zaposlenost staršev (potrdilo):
a. Otroci obeh zaposlenih staršev oziroma zaposlene matere samohranilke
ali očeta samohranilca.
b. Otroci enega zaposlenega starša
Otroci iz socialno, vzgojno in materialno ogroženih družin:
a. Mati samohranilka ali oče samohranilec, ki sam skrbi za otroka
(izjava o resničnosti podatkov).
b. Dlje časa trajajoča težja bolezen v družini, invalidnost oz. druga
specifikacija (na podlagi potrdila pristojne službe).
Starši ali eden od staršev otroka je reden študent s stalnim bivališčem v
Občini Lukovica (potrdilo).
Otroci, ki jim je odložen vpis v osnovno šolo.
Otroci:
a. ki so bili 1x odklonjeni.
b. ki so bili vsaj 2x odklonjeni.
c. z začasno odločbo o neugoditvi za šolsko leto 2010/2011.
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40
10
20
10
5
5
11
10
1
2
5

7.
8.

Otroci, ki potrebujejo dnevni program.
Otroci, ki so bili izpisani oz. so jim bili odloženi vpisi v vrtec zaradi
zdravstvenih razlogov (zdravniško potrdilo).
Družina ima več vzdrževanih otrok v starosti do vključno 14 let:
4 otroci ali več
3 otroci
Starost otroka. Na dan 1. 9. tekočega leta bo otrok dopolnil starost:
11 mesecev ali več
10 mesecev
9 mesecev
8 mesecev
7 mesecev

9.

10.

5
2
3
2
10
4
3
2
1

12. člen
Komisija na podlagi kriterijev iz predhodnega člena tega pravilnika določi prednostni vrstni
red za sprejem otrok v vrtec, tako da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk
od najvišjega do najnižjega. 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.
Če več otrok doseže enako število točk, Komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda
upošteva naslednje dodatne kriterije:
• Za otroke, ki do 1.10. v tekočem šolskem letu dopolnijo 1 leto starosti velja:
datum oddane prijave - prednost ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej.
•

Za otroke, ki do 1.10. v tekočem šolskem letu ne dopolnijo starosti 1 leta velja:
starost otroka - prednost ima starejši otrok.

Vrtec v osmih dneh po seji Komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in
enotah 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 spletni strani vrtca.
Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.
Seznam sprejetih otrok vsebuje:
• 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 vsebuje:
• 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 vrtec ugovor,
• rok veljavnosti čakalnega seznama
Vrtec najpozneje v osmih dneh po seji vsem staršem oz. skrbnikom pošlje obvestilo z
izpisom vseh podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama njihovega otroka z
navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov na
katerega želijo prejemati obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši oz. skrbniki
v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o
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ugovoru 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 kriterija ni dopusten.
O ugovoru odloči svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni postopek
z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa Zakon o vrtcih. Zoper odločitev sveta zavoda
lahko starši sprožijo upravni spor.
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.
13. člen
Komisija mora omogočiti staršem oz. skrbnikom na njihovo zahtevo vpogled v zapisnik o
sprejemu otrok v vrtec v delu, ki se nanaša na njihovo vlogo.
14. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev oz. skrbnikov 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. V pozivu 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 starši oz. skrbniki ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi vrtec oz. ne
zaprosijo za razumno podaljšanje roka iz utemeljenih razlogov oz. otroka ne vključijo v vrtec
s predvidenim datumom se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. V tem primeru
zavod izda sklep o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše oz. skrbnike
naslednjega otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
V primeru, ko komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec, morajo starši oz. skrbniki vključiti
otroka v vrtec s 1. septembrom tekočega leta oz. naslednji dan, ko otrok dopolni starostni
pogoj za vstop v vrtec oz. naslednji dan po poteku starševskega dopusta, če je bil le-ta
podaljšan.
15. člen
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest, starši
oz. skrbniki podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto z izpolnjeno in pravočasno vrnjeno
informativno anketo, ki jo iz strani vrtca dobijo po pošti. Pri tem se za datum oddaje vloge
upošteva oddaja prve vloge.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec, razen v primeru,
da je bil otrok izpisan zaradi zdravstvenih razlogov, za kar morajo starši predložiti zdravniško
potrdilo.
16. člen
Starši oz. skrbniki lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 30-dnevnim odpovednim rokom,
ki začne teči z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu vrtca ali v enoti vrtca.
17. člen
Vrtec v primeru izpisa otroka na izpraznjeno mesto sprejme drugega otroka, ki je na
prednostni listi prvi in po starosti ustreza oblikovanemu oddelku.
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18. člen
Otroka se trajno izpiše iz vrtca ob vstopu v osnovno šolo.
IV.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

19. člen
Kriterij 6.c iz 11. člena tega pravilnika se uporablja le za prijavo v šolskem letu 2011/2012.
20. člen
Pravilnik se objavi na spletni strani Zavoda, spletni strani ustanovitelja in oglasni deski vrtca.
Z določbami tega pravilnika se starši seznanijo ob vpisu otroka v Zavod.
21. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Lukovica.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja
predšolskih otrok v vrtec Medo (Uradni vestnik Občine Lukovica, št. 1/09).

Številka: 3/4/2011
Datum: 06. 04. 2011

Župan Občine Lukovica
Matej Kotnik, l. r.
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