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Zadeva:  
 

PRAVILNIK O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI PRAVILNIKA O SPREJEMU OTROK V VRTEC  

 
 

a) Pravna podlaga:  
20. člen Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 
62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2011-ZUPJS-A, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 55/17), 17. člen  
Statuta Občine Gorenja vas – Poljane (Ur. list RS, št. 85/2013,48/2015, 31/2017). 
 

b) Obrazložitev sprememb in dopolnitev pravilnika:  
V 20. členu Zakona o vrtcih je določeno, da lahko občina ustanoviteljica s svojim aktom uredi postopek 
vodenja in izpeljavo postopka vpisa otrok v vrtec.  
V sodelovanju z vrtci v občini so pripravljene spremembe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v 
vrtec, in sicer:  
- 15. člen: natančno se določi, kako vrtec ravna z vlogo za sprejem otroka v vrtec, katero prejme po 

poteku roka za prijavo na javni razpis in v vrtcu ni prostih mest. Vrtec vlogo evidentira ter vlagatelja 
obvesti o postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta; če so sprejeti vsi otroci s 
čakalnega seznama, če je bilo staršem vseh otrok s čakalnega seznama ponujeno prosto mesto, ali 
pa so vlagatelji odklonili ali pa z vrtcem niso sklenili pogodbe o medsebojnih pravicah in 
obveznostih.  

- 16. člen: spremenijo oz. dopolnijo se kriteriji, na osnovi katerih komisija odloča o sprejemu otrok v 
vrtec, v točki 1 – prebivališče. Z novo določenimi kriteriji se želi še večjo pomembnost pripisati 
stalnemu prebivališču otroka in vlagateljev. Kriteriji prebivališča delijo v 3 skupine.  

- 18. člen: se uskladi z besedilom 20. b člena ZVrt, ki določa način pošiljanja obvestila staršem z 
izpisom podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka ter roke, v 
katerih se šteje, da je bilo obvestilo staršem vročeno in imajo možnost, da zoper obvestilo vložijo 
ugovor na svet zavoda.  

- 21. člen, 2. odstavek: določi se, da se otroka lahko trajno izpiše iz vrtca samo z vsakim prvim dnem 
naslednjega meseca po najavi izpisa, ne kadarkoli. 

 
Vrtca bosta javni razpis za sprejem otrok v vrtec, na osnovi sprejetega Pravilnika o spremembi in 
dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, objavila predvidoma v mesecu marcu.  
    

c) Cilji in načela predloga pravilnika:  
S sprejemom sprememb in dopolnitev pravilnika podrobneje urejamo vodenje in izpeljavo postopka 
vpisa otrok v vrtec.  

                Spremembe in dopolnitve Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec začnejo veljati naslednji dan po objavi v    
                Uradnem listu RS.  
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