Na podlagi drugega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2 in
25/08) in 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 12/07 UPB1
in 7/2010), je Občinski svet Občine Šentjernej, na 4. redni seji, dne 16. 3. 2011, sprejel
naslednji

Pravilnik o spremembi
PRAVILNIKA
O SPREJEMU OTROK V VRTEC
1. člen
S temi spremembami in dopolnitvami se spremeni in dopolni Pravilnik o sprejemu otrok v
vrtec (Ur. vestnik občine Šentjernej, št. 3/2010).
2. člen
V 13. členu pod 4. tč. »osnovnih kriterijev« v prvem stavku izbriše besedilo: »prednostni
vrstni red« in namesto tega doda besedi: »čakalni seznam« ter v nadaljevanju doda dve alineji
in sicer:
- otrok s stalnim prebivališčem na območju občine ustanoviteljice 10 točk
- otrok s stalnim prebivališčem izven območja občine ustanoviteljice 3 točke.
Na koncu besedila 13. člena se doda še eno alinejo in sicer:
• pri tč. 4 »otrok je uvrščen na prednostni vrstni red iz preteklega leta«; starši ki so
zavrnili sprejem otroka v vrtec in so ponovno vložili vlogo za sprejem otroka v vrtec
niso upravičeni do točk
3. člen
V 14. členu se v »dodatnih kriterijih« izbriše: »2. Datum oddane vloge: prednost ima otrok,
katerega je vloga bila oddana prej.«
4. člen
V 16. členu se za besedami prednostnega vrstnega reda, doda: »ki ga je določila komisija«.
5. člen
17. člen se izbriše v celoti in se izbrisano besedilo nadomesti z naslednjim:
»Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane
otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila. 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.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih in
enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v vrtec.
Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim redom uvrstijo na čakalni seznam.«
6. člen
18. člen se izbriše v celoti in se izbrisano besedilo nadomesti z naslednjim:

»Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz
seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za 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 v 15 dneh po
vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru
odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu s tem zakonom in s smiselno uporabo zakona,
ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi nepravilnega upoštevanja
kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega 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 ta zakon. Zoper odločitev sveta zavoda lahko starši
sprožijo upravni spor.«
7. člen
24. člen se izbriše v celoti in se izbrisano besedilo nadomesti z naslednjim:
»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 vrtca. Podatki o otrocih se
objavijo pod šifro.«
8. člen
Ostala določila Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Ur. vestnik Občine Šentjernej, št. 3/2010)
ostanejo nespremenjena.
9. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej.
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