Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/1996; 44/2000; 78/2003; 72/2005; 25/2008;
98/2009 – ZIUZGK, 36/10 in 94/10) je Občinski svet Občine Straža na svoji seji dne ________ 2011
sprejel
PRAVILNIK
O SPREJEMU OTROK V VRTEC KRKINE LUČKE PRI OSNOVNI ŠOLI VAVTA VAS
IN O PLAČEVANJU OSKRBNINE

UVODNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa kriterije in postopek sprejema otrok v vrtec, pravila v zvezi z oblikovanjem in
plačevanjem oskrbnine, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter postopek izpisa otroka iz
vrtca.
VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC
2. člen
Vrtec lahko vpiše oziroma sprejme toliko otrok, kot to dopuščajo prostorski in kadrovski normativi ter
normativi za oblikovanje oddelkov.
3. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi vloge in prostih mest vse
leto.
Vrtec sprejema predšolske otroke, ki so dopolnili starost enega leta oziroma ko dopolnijo starost
najmanj enajst mesecev.
4. člen
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis v vrtec za naslednje šolsko leto. Javni vpis novincev se
objavi do konca meseca februarja v sredstvih javnega obveščanja, na spletni strani vrtca, spletni strani
občine ter na oglasni deski vrtca. Starši lahko vložijo vlogo za vpis v tekočem letu najkasneje do 31.3.
5. člen
Vrtec vključuje otroke tudi med šolskim letom po vrstnem redu vpisa, upoštevajoč čakalno listo, 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
V primeru, da se med letom na izpraznjeno mesto sprejme otroka, ki ni bil na čakalni listi, se ga
sprejme do 31. avgusta tekočega leta, kar se uredi s pogodbo. S 1. septembrom se tega otroka sprejme
pod pogojem, da je mesto še naprej nezasedeno oz. v primeru večjega vpisa in pod pogojem, da je bila
vloga oddana v skladu s tem pravilnikom, na podlagi odločitve komisije.

6. 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.
7. člen
Vrtec sprejema otroke v svoje programe na podlagi vloge. Starši oziroma skrbnik otroka (v
nadaljevanju: starši) vpišejo otroka tako, da oddajo vlogo za vpis in sprejem otroka v vrtec (v
nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec.
Vlogo odda eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj) na sedežu ali enoti
vrtca neposredno, po pošti ali po elektronski pošti.
Obrazec vloge dobijo vlagatelji na sedežu ali v enotah vrtca in na spletnih straneh vrtca in Občine
Straža.
8. člen
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti tudi občino ustanoviteljico in občino zavezanko za plačilo.
9. člen
V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo starši vključiti otroka v vrtec s 1. septembrom
tekočega leta ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom oziroma naslednji dan, ko
otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oziroma naslednji dan po poteku starševskega
dopusta, če je bil le-ta podaljšan.
SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK
10. člen
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem
otrok.
11. člen
Sestava Komisije je naslednja:
- predstavnik Občine Straža, ki je pristojen za predšolsko vzgojo in
- strokovna delavka vrtca, ki jo letno predlaga ravnatelj Zavoda in
- predstavnik staršev oz. njegov namestnik, katerega mandat je vezan na vključenost otrok v
vrtec
Na seji komisije sta prisotni tudi oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
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12. člen
Komisija za sprejem otrok v vrtec se mora sestati v 15 dneh po izteku roka za oddajo vlog za vpis
otrok v vrtec.
Komisija odloča po odločbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v zakonu, ki ureja
splošni upravni postopek. Komisija mora,v zapisniku o seji, opredeliti podatke o predvidenem številu
prostih mest, skupno število vseh vlog za vpis otroka v vrtec, spisek otrok, ki so bili sprejeti v vrtec,
število zavrnjenih prijav z razlogi zavrnitve, opis okoliščin, ki so bistveno vplivale na sprejem otrok,
določitev vrstnega reda prednosti otrok, ki so bili zavrnjeni.
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi kot dokument trajne
vrednosti.
13. člen

Komisija lahko po skrajšanem postopku takoj odloči o vloženi vlogi, če se da dejansko stanje
v celoti ugotoviti na podlagi dejstev in dokazov, ki jih je navedel oziroma predložil zakoniti
zastopnik otroka v svoji zahtevi, ali na podlagi splošno znanih dejstev oziroma dejstev, ki so
komisiji znana.
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti po
posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s podatki iz vloge.
14. člen
Komisija izmed vpisanih otrok najprej odloči o sprejemu otrok s posebnimi potrebami, za katere so
vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za
socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
15. člen
Za preostale vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec, določi prednostni
vrstni red za sprejem otrok v vrtec.
16. člen
Komisija odloči o tem, kateri otroci so na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec (doseženega
števila točk) sprejeti v vrtec in kateri otroci zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti v vrtec.
Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, komisija uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu.
Čakalna lista velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bila oblikovana.
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Ne glede na čakalno listo vrtec med šolskim letom prednostno sprejme na naknadna prosta mesta v
vrtcu otroke s posebnimi potrebami in otroke, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno
delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
17. člen
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam sprejetih
otrok in čakalni seznam, ki se objavi na spletnih straneh in na oglasni deski vrtca. Ravno tako o tem v
osmih dneh po seji komisije obvesti starše.
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v petnajstih dneh po
vročitvi obvestila vložijo ugovor na Svet zavoda. Svet zavoda mora o ugovoru odločati v 15. dneh po
prejemu ugovora.
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, obvestilo določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za
sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.

KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC
18. člen
Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:
1) Starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno bivališče v Občini Straža
2) Otroci obeh zaposlenih staršev oziroma zaposlene matere samohranilke ali
očeta samohranilca
3) Otroci iz socialno, vzgojno in materialno ogroženih družin – mnenje CSD:
- dlje časa trajajoča težja bolezen v družini, invalidnost oz.druga
specifikacija (na podlagi potrdila pristojne službe)
4) Otroci, ki jim je odložen vpis v osnovno šolo
5) Otroci, ki so bili v preteklem letu na listi zavrnjenih v vrtec oz. enoto –
samo tisti, ki so izpolnjevali pogoje vključitve
6) Starši otrok z enim ali več otroki, ki že obiskujejo vrtec pri osnovni šoli oz.
šolo
7) Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred vstopom v šolo
8) Starši otrok, ki sočasno vpisujejo enega ali več otrok - za vsakega otroka
9) Otrok, ki je bil že sprejet v vrtec pa so ga morali starši zaradi zdravstvenih
težav izpisati – ob predložitvi ustrezne dokumentacije
10) Otrok pri katerem je eden od staršev študent – priložiti potrdilo o vpisu
11) Starši, ki hkrati vključujejo dvojčke, trojčke …(za vsakega otroka)

25 točk
15 točk

10 točk
9 točk
8 točk
7 točk
6 točk
1 točka
6 točk
4 točke
5 točk

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. V
vrtec se sprejme tiste otroke, ki dosežejo največje število točk. V primeru da dva ali več otrok doseže
enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij datuma
oddane prijave. Prednost ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej, s tem da se za vloge, oddane
pred obvestilom o vpisu, upošteva datum objave obvestila.
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TRAJANJE SPREJEMA IN IZPIS IZ VRTCA
19. člen
Otroci, sprejeti v vrtec, so vključeni v vrtec praviloma do vstopa v osnovno šolo.
20. člen
Vrtec v primeru izpisa otroka na izpraznjeno mesto sprejme drugega otroka, ki je po prednostnem redu
prvi, ki v starosti ustreza oblikovanemu oddelku.
21. 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. V pozivu 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. S podpisom
pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. Če starši po prejemu poziva ne
podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga vrtec določi, ne zaprosijo za razumno podaljšanje roka
iz utemeljenih razlogov ali ne vključijo otroka v vrtec s predvidenim datumom, vrtec izpiše otroka.
22. člen
Začasni izpis otroka iz vrtca je mogoč samo iz zdravstvenih razlogov in sicer s predložitvijo
zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasni izpis otroka zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka
nad 30 dni.
Začasno je mogoče otroka izpisati iz vrtca tudi v času poletnih mesecev, od 1.6. do 31.8. in sicer za
najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni.
Začasen izpis otrok zaradi bolezni je mogoč samo za tiste otroke, katerih občine priznavajo oz.
poravnavajo stroške začasnega izpisa zaradi bolezni.
Začasen izpis otrok v poletnih mesecih je možen samo za tiste otroke, katerih občine priznavajo oz.
poravnavajo stroške začasnega izpisa oz. rezervacije vrtcu.
23. člen
Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z
dnem prejema pisne odpovedi na sedežu vrtca ali po elektronski pošti na uradni elektronski naslov
šole v okviru katere deluje vrtec. Izpisani otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec,
oziroma pri ponovnem vpisu, ki ga obravnava komisija za sprejem otrok v vrtec.
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PLAČEVANJE OSKRBNINE
24. člen
Mesečna oskrbnina za otroka se zniža v primerih, ki jih določa ta pravilnik.
Vsako odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan odsotnosti do 8. ure dopoldne.
Začasno odjavo v poletnih mesecih morajo starši prijaviti na predpisanem obrazcu 15 dni pred
začetkom nameravane odsotnosti.
25. člen
Oskrbnina se zniža v naslednjih primerih:
- Za vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočenega dne dalje se odštejejo stroški
neporabljenih surovih živil v sorazmerni višini plačila staršev od ekonomske cene programa,
Pri bolniških odsotnostih na podlagi zdravniških potrdil, ki trajajo neprekinjeno nad 30
delovnih dni in pri začasnih odjavah v poletnih mesecih – se oskrbnina obračuna in prizna na
način in v višini, ki ga je določila oz. sprejela lokalna skupnost, iz katere otrok izhaja Vrtec
obračuna plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov živil še dodatno znižana .
Strošek surovih živil se računa v skladu z veljavnim sklepom o določitvi cen vzgojno-varstvenih
programov.
Za enotno obračunavanje znižanja oskrbnine se dnevna oskrbnina izračuna tako, da se mesečno
določena cena programa vrtca deli v skladu s koledarjem delovnih dni.
26. člen
Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka iz dnevnega varstva več kot 15 minut dnevno,
se zaračuna zamudna ura, ki jo določi ravnatelj šole, v okviru katere deluje vrtec.

PREDHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Pravilnik začne veljati naslednji dan po javni objavi na oglasni deski vrtca, na spletni strani vrtca in
na spletni strani Občine Straža. Z dnem uveljavitve tega pravilnika prenehajo veljati določila
Pravilnika številka: 00700-15/2008-3 in dne 8.5.2008 in spremembe Pravilnika 00700-15/2008-4 z
dne 4.3.2010.
28. člen
Začeti postopki pred uveljavitvijo tega Pravilnika se določajo v skladu s trenutno veljavnim
Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec in o plačevanju oskrbnine v vrtcu Krkine lučke pri Osnovni šoli
Vavta vas.
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29. člen
Pravilnik se objavi na spletni strani vrtca, spletni strani Občine Straža ter na oglasni deski vrtca. Z
določbami tega pravilnika se starši seznanijo ob vpisu otroka v vrtec.

Številka: 00700-15/2008-6
Datum: __________________
Župan Občine Straža
Alojz Knafelj
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