VRTEC CEBELICA SENTJERNE'

oBarNA SoNtlBRNe.l
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ontnsxr svpr

Prvomajska cesta 3a
8310 Sentjernej

Klaslflk,

5t,:.;,..,.,....i,i...,.,,

Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 5t. 100/05-UPB, 25108,98109-ZIUZGK, 36/10,
62110-ZUPJS,94l10-21U,40112-ZU|F, 14115-ZUUJFO, 55117 in l8/21) in 16. dlena Statuta
Obdine Sentjemej (Uradni vestnik Obdine Sentj ernej, 5t. l0il7), je Obdinski svet Obdine
Sentjemej na 21. redni seji dne26.1.2022 sprejel naslednji

PRAVILNIK
O SPREJEMU OTROK V VRTEC

I. UVODNE DOLOdBE

l. ilen
pravilnikom Obdina Sentjemej ureja nadin in postopek sprejema otrok v Vrtec iebelica
Sentjemej (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in nadin dela komisije za sprejem otrok v vrtec ter
kriterije za sprejem otrok v vrtec.
S tem

II. VPIS IN SPREJEM OTROK V VRTEC
2. ilen
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kot to dopuSiajo prostorski in kadrovski normativi ter

normativi za oblikovanje oddelkov in pod pogoji dolodeni v 20. dlenu Zakona o vrtcih.
Vrtec rpisuje in sprejema predSolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest
vse leto. Vrtec lahko sprejme otroka ob dopolnjeni starosti najmanj I I mesecev, de starSi zanj
ne uveljavijajo ved pravice do star5evskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. 6len
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni razpis - vpis novincev za naslednje Solsko leto, ki ga
uskiadi z obdino ustanoviteljico. Razpis se objavi v sredstvih javnega obve5danja in na spletni
strani vrtca.
4.

ilen

Starii oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: star5i) lpi5ejo otroka v vrtec tako, da oddajo
vlogo za vpis v vrtec na predpisanem obrazcu, ki ga dobijo pri svetovalni delavki vrtca, na
upravi vrtca ali na spletni strani vrtca. Vlogo starii oddajo svetovalni delavki vrtca, na upravo
vrtca. ali priporoieno po poSti.

ie

star3i oddajo nepopotno vlogo ali de vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje 5e
druge podatke, lahko vrtec star5e pozove k odpravi pomanjkljivosti oziroma dopolnitev vloge.
Vrtec lahko poziv za dopolnitev poSlje po elektronski po5ti, telefonu ali ustno, de starSi pridejo
v vrtec. ie vloga ni dopolnjena po poziw za dopolnitev, se obravnava na podlagi podatkov, ki
jih vloga vsebuje.

III. ODLO.ANJE O SPREJEMU OTROK
5. ilen

ie je Stevilo pijav za sprejem otrok v vrtec manjSe od Stevila prostih mest, odloda o sprejemu
otrok ravnatelj vrtca ali njegov poobla5denec.
ie je v vrtec prijavljenih ved otrok, kot je v vrtcu prostih mest,

odloda o sprejemu Komisija za

sprejem otrok v vrtec na podlagi kdterijev, ki so priloga tega pravilnika.
6.

ilen

Vrtec vloge, oddane v dasu javnega razpisa za r.pis novincev oz. po preteku tega roka, vnese v
informacijski sistem in vlagateija pisno obvesti o prejemu vloge ter 5ifri, pod katero je otrok
voden v evidenci rpisanih otrok.

Vrtec star5e pisno obvesti o datumu vkljuditve otroka v vrtec
otroka v \dec.

tff

drugih pogojih za sprejem

Vrtec o vpisu in vkljuditvi otrok obvesti obdino ustanoviteljico
7. ilen
Star5i morajo pred vkljuditvijo otroka v \.rtec predloZiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju
otroka, iz kateregaje razvidno, daje otrok cepljen v skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih.

\&ljuditev necepljenega otroka v javni vrtec bo skladno z 51.a dlenom Zakona o nalezljivih
boleznih zavmlena, de bo iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhajalo, da otrok
ni bil cepljen proti o5picam, mumpsu in rdedkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi,
ugotovljeni z odlodbo o opustitvi cepljenja iz22.d dlena tega zakona.
Ne glede na prej5nji odstavek se v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v
javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, lahko vkljudi
otrok, ki je v postopku pridobitve odlodbe o opustitvi cepljenja iz 22.d, dlena zakona.

Za otroka iz prejSnjega odstavka velja, da se pogoji za vkljuditev preverjajo ob vkljuditvi v
naslednjem Solskem letu.

IV. SESTAVA IN NA.IN DELA KOMISIJE

ie je v vrtec vpisanih

8. Ilen
ved otrok, kakorje v vrtcu prostih mest, odloda o sprejemu Komisija za

sprejem otrok.

Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) imenuje Zupan s sklepom. V
komisijo je lahko vkljuden tudi vodja vrtca. Na seji komisije so lahko prisotni samo dlani
komisije, oseba, ki vodi postopek, in zapisnikar.
Komisija je sestavljena z:
enim predstavnikom vrtca, ki ga predlaga vodja vrtca,
enim predstavnikom star5ev, ki ga predlaga svet zavoda in
enim predstavnikom obdine, ki ga predlaga Zupan.

.
o
.

f. ilen
ilani komisije

so imenovani za dobo Stirih iet z moZnostjo ponovitve. Predstavniku starSev
preneha mandat v komisiji, ko njegov otrok ni ved vkljuden v vrtec. Namesto predstavnika
starSev, ki mu preneha mandat, Zupan dolodi novega predstavnika z novim sklepom.

Komisija odloda o sprejemu otrok v vrtec na sejah. Delo komisije vodi predsednik komisije, v
njegovi odsotnosti pa namestnik predsednika, ki ju izvolijo dlani komisije iz svojih vrst na prvi
seji, ki jo sklide ravnatelj. Ostale seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z
ravnateljem. Administrativna dela za komisijo in pisanje zapisnika izvaja vrtec.

10.6len
Komisija obravnava vse vloge v skladu z dolodili zakona, ki ureja splo5no upravni postopek, z
uporabo skraj Sanega ugotovitvenega postopka.
Komisija obravnava vse vloge na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, oziroma podatkov,
ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, doiodi Stevilo todk po posameznih
kriterijih in dolodi prednostni vrstni red otrok.

Komisija 1a}ko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk
osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. ie komisija ugotovi nepravilnost
podatkov, navedenih v v1ogi, odlodi na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk
osebnih podatkov.
11.

ilen

Vrtec mora star5em na njihovo zahtevo omogoditi lpogled v zapisnik komisije, ki je odlodala
o sprejemu otrok v r.rtec, vendar 1e tisti del zapisnika, ki se nana5a na njihovo vlogo.

V. NACINTOCKOVANJA
12.

ilen

Komisija obravnava vse vloge za vpis v vrlec, ki so bile vloZene do dne, ko je potekel rok za
oddajo vlog na javnem razpisrr za rpis novincev. Komisija izmed oddanih vlog obravnava
najprej vloge, ki imajo prednost pri sprejemu v skladu z Zakonom o vftcih.

Za ostale vpisane otroke komisija dolodi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da
razvrsti vse vpisane otroke po doseZenem Stevilu todk, od najvi5jega do najniZjega 5tevila.
Otroci se vkljudujejo v enote vrtca s prednostnega vrstnega reda glede na starost, prosto mesto
v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.

ie

ved otrok doseZe enako Stevilo todk, komisija
upoSteva starost otroka. Prednost ima starejSi otrok.

V primeru, ko ima

pri doloditvi prednostnega vrstnega

reda

ved otrok, rojenih na isti dan, enako Stevilo todk, se upo5tevajo zadnje
Stevilke EMSO otroka, pri demer ima prednost otrok z niZjo skupno wednostjo teh Stevilk.
13.

ti

ilen

Vrtec med Solskim letom na prosta mesta sprejema najprej otroke iz dakalnega seznama, ki
imajo prednost. ie je dovolj prostih mest oziroma de prosta mesta zavmejo starSi iz dakalnega

seznama, lahko vrtec sprejema tudi otroke, za katereje bila oddana vloga po kondanem javnem
razpisu za vpis novincev.

Vloge za vpis otrok v vrtec, ki so bile oddane po pretedenem roku javnega razpisa za vpis
novincev, se vodijo na seznamu naknadno oddanih vlog. Seznam mora vsebovati datum
prejema v1oge, kije tudi osnovni kriterij za sprejemanje naknadno prejetih vlog.

VI. SPREJEM IN IZPIS IZ VRTCA
14.

ilen

Vrtec v osmih (8) dneh po seji komisije glede na Stevilo prostih mest po posameznih oddelkih
in enotah vrtca izda prednostni vrstni red, ki vsebuje seznam sprejetih otrok in dakalni seznam,
na katerega se uvrstijo zavmjeni otroci. Prednostni vrstni red je objavljen na oglasni deski in
spletni strani vrtca. Podatki o otrocih so objavljeni po 5i1io.
15.

ilen

Vrtec po5lje star5em v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz
seznama sprejetih otrok ali dakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poStno poSiljko
in po elektronski po5ti, de so star5i navedli elektronski naslov, na katerega Zelijo prejemati
obvestila vrtca.
Zoper obvestilo iz prejinjega odstavka o prednostnem wstnem redu lahko starii v 15 dneh po
vroditvi obvestila z navadno poStno po5iljko vloZijo ugovor na svet zavoda, ki o ugovoru odloda
v l5 dneh po prejemu ugovora v skladu s tem zakonom in s smiselno uporabo zakona, ki ureja
splo5ni upravni postopek. Ugovor se lahko vloZi zaradi nepravilnega upoStevanja kdterijev.
Ugovor na kriterij in teZo posameznega kriterija ni dopusten.
O ugovoru odlodi svet zavoda ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splo5ni upravni postopek z
odlodbo, ki se vrodi star5em, kot to doloda ta zakon. Zoper odloditev sveta zavoda lahko star5i
sproZijo upravni spor.
16.

ilen

Ko je v vrtcu odlodeno o vseh ugovorih starSev zoper obvestilo o prednostnem wstnem redu,
vrtec star5em otrok, ki so sprejeti v vrtec, poSlje poziv k sklenitvi Pogodbe o medsebojnih
pravicah in obveznostih med
in starsi. V poziw vrtec izrecno navede, da se steje, da so
',rtcem
star5i umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, de v l5 dneh od woditve poziva ne podpiSejo
pogodbe. V tem primeru vrtec izda sklep o ustavitvi postopka.
S podpisom pogodbe med vrtcem in star5i se Steje, daje otrok z dnem vkljuditve, navedenim v
pogodbi, vkljuden v vrtec.

V primeru, da star5i dvakrat odklonijo vkljuditev otroka na ponujeno prosto mesto
se otroka odstrani iz dakalnega seznama.

V primeru,

da

s strani

vrtca,

17. tlen
je med star3i in vrtcern Pogodba o medsebojnih pravicah in obveznostih med

vrtcem in star5i Ze podpisana in imajo star5i odobren podaljian porodni5ki dopust, se postopek
sprejema otroka v vrtec ustavi s Sklepom o ustavitvi postopka. Otrok se v skladu z novo
ugotovljenimi pogoji za vstop v vrtec uwsti na dakalni seznam.

V

primeru, da imajo star5i za otroka odobren podaljian porodni5ki dopust, Pogodba o
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starSi pa 5e ni podpisana, se otrokovo
mesto na dakalnem seznamu ohrani. Otrok se nato lahko vkljudi v vrtec po preteku podaljSanega
porodniSkega dopusta.
18.

ilen

Otroci, sprejeti v vrtec, so vkljudeni v vrtec do vstopa v osnovno Solo oziroma do izpisa. Otroka
se trajno izpi5e iz vrtca ob vstopu v osnovno 5olo.
19. ilen
Star5i lahko otroka izpi5ejo iz vrlca, kadarkoli to Zelijo. Izpis morajo opraviti najmanj 15 dni
pred Zelenim izstopom, na sedeZu vrtca.

Namesto izpisanega otroka se sprejme drug otrok,
starostno prvi ustrezen.

ki je po

prednostnem vrstnem redu in

Izpisani otrok pri ponovnem sprejemu nima prednosti. Za ponoven rpis morajo starSi oddati
novo vlogo za sprejem otroka v vrtec.
20. ilen
je
ie otrok v \Ttcu odsoten brez prekinitve ved kot 20 delovnih dni ali

starSi ne dostavijo
zdravni5kega spridevala ter ga ne izpiSejo, se starSem izda ugotovitveni sklep o izpisu otroka.

VII. KONCNE DOLOCBE
21.6len
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec 5t. 03224912010-03, z dne 31.3.2010 in Pravilnik o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

!t. 032-4212011-05,

z dne 16.3.2011.

22. Elen
Ta pravilnik zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Obdine Sentjemej.
23. ilen
je
pravilnik
Ta
dostopen pri vodji vrtca in na spletnih straneh vrtca.

Stevilka: 9000- 1/2022-OS-8
Datum'. 27 .1.2022
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Zupan
Joie Simondii

Vroditi:
- Vrtec iebelica Sentjernej, Truba{eva cesta 8, 83 10 Sentjemej
- oddelek za splo5ne in pravne zadeve
- arhiv, tu

I
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Priloga: KRITERIJI

STALNO I'RT]I}IVALI
1.

KRITERIJ I
E STA
Y (upoiteva

st.

moinosti):
Vlagatelj na podlagi poziva vrtca predloZi potrdilo o stalnem prebivali5du
ali fotoko o osebne a dokumenta

l.a Eden od

star5ev oz. zakonitih zastopnikov otroka ima stalno prebivaliSde

na obmod u obdine Sent

l.b Oba

10

starSa oz. zakonita zastopnika otroka imata stalno prebivali5de na

obmoa u obdine Sent erne
2.

3

roik

se ena izmed navedenih

20

STALNO PREBIVALIS'E OTROKA
2.a Otrok ima stalno rebivaliSde na obmod u obdine Sen

l0

2,b Otrok ima statno prebivaliSde izven obmodja obdine Sentiemei

3

ZAPOSLENOST STARSEV @poiteva se ena izmed navedenih moinosti):
Za pridobitev todk pri kiteriju "star5 s statusom Studenta" je vlogi za rpis
potrebno priloziti potrdilo o Solaniu
3.a V druZini

3.b V druZini sta

oslen eden od stariev oz. zakonitih zasto nikov otroka
lena oba star5a oz. zakonita zas

3.c Stari oz. zakoniti zasto

otroka

20

l0

otroka ima status Studenta

4

* Otrok iivi v enost:rr5evski

5

Otrok starier', ki im it oen

6

Otrok je bil uvriien na dakalni seznam v preteklem Solskem letu, vendar mu
zaradi zasedenosti ni bilo ponujeno mesto s strani vrtca
Otroka na iakalnem seznomu, zo katerega so starii ob ponudbi prostega
mesta lelo zavrnili, se odstrani iz iakalnega seznama. Starii morajo za vpis
ponovno oddali vlogo za sprejem, kije ponovno toikovan, le da tej ttlogi ne
o toike iz Ie
t ut,ke

dr[iini
otroka

10

20
Ze

vkl

uce

a v vrtec

5

l0

Star5i se strinjajo z vsako predlagano lokacijo in ob ponujenem prostem
7.

mestu

le-to
8.

s

re mc

e na navedeno

fYO ZC o

lokaci

e

5

Dodatni kriteri
8.a StarSi, ki hkrati

lsu o dvo
tro dke
8,b Otrok se v vrtec vkl ucu e zadn e leto

-)

detkom Solan a

10

*ObrazloZitev termina enostar5evske druiine:
>Za enostarSevsko druZino se po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev Steje skupnost enega
izmed starsev z otroki, kadarje drugi izmed starSev umrl in otrok prejemkov po njem za preZivljanje ne
prejema alije drugi izmed starSev neznan.<

