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Predlagam, da Občinski svet Občine Ajdovščina na 11. redni seji dne 26. 11. 2015 obravnava
in sprejme:
PREDLOG PRAVILNIKA:

1. obravnava oz. skrajšani postopek

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 –
ZUUJFO), 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12 in št. 85/15) in 16.
člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 42/2011, 73/2014), sta Občinski svet Občine
Ajdovščina na svoji __. seji dne _____ in Občinski svet Občine Vipava na svoji __. seji dne
_____ , sprejela
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec (Uradni list RS št. 35/09 - v
nadaljevanju Pravilnik) se drugi odstavek 5. člena spremeni tako, da se glasi:
»Če je v vrtec, enoto vrtca oziroma oddelek prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu, posamezni
enoti vrtca oziroma oddelku prostih mest, odloča o njihovem sprejemu Komisija za sprejem
otrok v vrtec (v nadaljevanju: Komisija) na način in na podlagi kriterijev iz tega Pravilnika,
upoštevajoč zakonsko določene kategorije otrok, ki imajo prednost pri vpisu.«
2. člen
Četrta alineja prvega odstavka 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»- en do največ štirih predstavnikov staršev, ki jih imenuje svet zavoda.«
Drugi odstavek 6. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Člani Komisije, razen predstavnikov staršev, so imenovani za dobo štirih let. Predstavnike
staršev se imenuje za dobo enega leta. Predstavniki so lahko večkrat ponovno imenovani.«
V tretjem odstavku se doda nov drugi stavek, ki se glasi:

»Predstavniki staršev v Komisiji so praviloma starši otrok iz enot vrtca ali oddelkov, v katerih
prihaja do prekomernega vpisa in ne morejo biti starši, ki vpisujejo otroka v te enote oz.
oddelke.«
3. člen
Prvi odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija odloča o vseh prejetih vlogah za sprejem v vrtec, za posamezno enoto vrtca oz.
oddelek, ki so prispele do izteka roka javnega razpisa. Otrokom se ponudi prosto mesto v enoti
oz. oddelku vrtca, ki so ga v vlogi navedli kot prva izbira. Vlagatelj lahko na vlogi navede tudi
drugo enoto oz. oddelek (druga izbira), v katerega želi vključiti otroka, če ne bo sprejet v enoto
oz. oddelek prve izbire.«
4. člen
9. člen se spremeni tako, da se glasi:
» Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, Komisija izmed vpisanih otrok najprej
izbere otroke s posebnimi potrebami in otroke, za katere so starši predložili mnenje centra za
socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Preostale vpisane otroke Komisija točkuje upoštevajoč naslednje kriterije:
Kriterij 1: Starši ali eden od staršev
(enostarševska družina) imajo skupaj z otrokom
prebivališče na območju občine ustanoviteljice, za
vključitev v oddelek vrtca, ki se nahaja na
območju občine ustanoviteljice
Kriterij 2: Starši ali eden od staršev
(enostarševska družina) imajo skupaj z otrokom
prebivališče na območju občine ustanoviteljice
oziroma soustanoviteljice in vpisujejo otroka v
vrtec v rednem roku v program montessori
Kriterij 3: Starši ali eden od staršev
(enostarševska družina) imajo skupaj z otrokom
prebivališče na območju občine soustanoviteljice,
za vključitev v oddelek vrtca, ki se nahaja na
območju občne ustanoviteljice
Kriterij 4: Tujci, starši, ki nimajo stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji in je vsaj eden
od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki
Sloveniji, ki ima skupaj z otrokom začasno
prebivališče v občini ustanoviteljici
Kriterij 5: Odložitev obiskovanja pouka v prvem
razredu v skladu z zakonom o osnovni šoli
Kriterij 6: Starši v razpisanem letu hkrati vpisujejo
dvojčke, trojčke
Kriterij 7: Otrok eno leto pred vstopom v šolo
Kriterij 8: Zaposlenost oz. status rednega
študenta obeh staršev oziroma starša, če gre za
enoroditeljsko družino
Kriterij 9: Družina ima v ta vrtec že vključenega
enega ali več otrok poleg otroka, ki ga vpisujejo

145 točk

145 točk

143 točk

smiselna uporaba kriterija 1, 2 ali 3

30 točk
30 točk
25 točk
25 točk
20 točk

Kriterij 10: Vpis v dnevni program

15 točk

Kriterij 11: Zaposlenost samo enega od staršev

10 točk

Kriterij 12: Uvrščenost na čakalno listo po
prednostnem vrstnem redu na podlagi sklepa
komisije v preteklem letu
Kriterij 13: Uvrščenost na čakalno listo po
kronološkem vrstnem redu v preteklem letu
Kriterij 14: Število otrok v družini

8 točk
5 točk
za vsakega otroka 3 točke

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število
točk. Točke se seštevajo. Kriterija 5 in 7 ter 8 in 11 se med seboj izključujeta. Prednost imajo
vpisani otroci, ki dosežejo najvišje število točk. Če več otrok doseže enako število točk, imajo
prednost pri dodelitvi mesta otroci, ki imajo v ta vrtec že vključenega sorojenca. V primeru, da
prednosti še ni možno določiti, se uporabi dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši
otrok. V primeru otrok, rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij in sicer zadnje tri
številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.
V primerih popolnitve prostih mest na lokaciji druge izbire enote oz. oddelka vrtca imajo
prednost starejši otroci. V primeru otrok, rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij in
sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh
treh številk.
Resničnost navedb v vlogi za vpis, starši dokazujejo z ustreznimi listinami, Komisija pa lahko
pri pristojnih organih preveri njihovo resničnost.
5. člen
Prvi odstavek 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Na podlagi prejšnjega člena Komisija določi prednostni vrstni red.«
6. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po objavi.
Številka: 602-1/2009
Datum:
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin, l. r.
Številka: 602-2/2009
Datum:
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes, l. r.
MNENJE ODBORA:

Na 10. redni seji dne 11. 11. 2015 je Odbor za družbene zadeve sprejel
mnenje
da se s predlaganim besedilom Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec strinja ter predlaga, da občinski svet
pravilnik v prvi obravnavi oziroma v skrajšanem postopku sprejme.
PREDSEDNIK ODBORA
Ivan VODOPIVEC, s. r.

OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga pravilnik ureja:
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/2008 – v
nadaljevanju Zakon) je prinesel spremembe, predvsem pa dopolnitve in natančneje
predpisan postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec. Skladno z 20. členom Zakona lahko
občina ustanoviteljica s svojim aktom podrobneje uredi vodenje in izpeljavo postopka
vpisa otrok v vrtec, na predlog sveta vrtca pa tudi določi sestavo komisije za sprejem
otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec, za primere ko je v vrtec vpisanih več otrok,
kakor je v vrtcu prostih mest. Občina Ajdovščina je Pravilnik o postopku in kriterijih za
vpis otrok v vrtec sprejela leta 2009, a so se v praksi pokazale potrebe po spremembi
nekaterih določil in kriterijev pravilnika.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in poglavitne rešitve pravilnika:
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke od
dopolnjenega enajstega meseca starosti v svoje programe na podlagi prijav in prostih
mest vse leto, pri čemer vrtec najmanj enkrat letno, praviloma do konca meseca marca,
objavi redni vpis - javni razpis za vpis novincev za naslednje šolsko leto. Starši vpišejo
otroka v vrtec praviloma v rednem roku, tako da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu,
ki ga določi vrtec.
V primeru, da je prostih mest dovolj, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca, v kolikor
pa je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za
sprejem otrok v vrtec. Komisija za sprejem otrok v vrtec je zasedala v zadnjih dveh letih,
ko je prihajalo do presežnega vpisa po posameznih enotah oz. oddelkih vrtca, vedno
pa je bilo dovolj mest za vse vpisane otroke, če bi starši želeli sprejeti prosta mesta na
drugih lokacijah vrtca Ajdovščina. Pri odločanju Komisije so se pojavljale zagate, saj je
prihajalo do primerov, da so imeli otroci po kriterijih enako večkrat število točk in zato je
bila Komisija mnenja, da je kriterije potrebno na novo določiti glede na primere in prakso
preteklih let.
V spremembah in dopolnitvah pravilnika o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec je
predlagano, da se število članov komisije določi drugače in sicer tako, da je skupaj
članov od 5 do največ 8. Sestavljajo jo predstavnika obeh občin in 2 predstavnika
strokovnih delavcev vrtca (kot do sedaj) ter en do največ 4 predstavnikov staršev.
Predstavniki staršev v Komisiji so praviloma iz enot vrtca ali oddelkov, kjer prihaja do
prekomernega vpisa (teh enot oz. oddelkov je v posameznem letu lahko več, zato tudi
možnost imenovanja v komisijo več predstavnikov staršev, vendar največ štirih), ne

smejo pa biti to starši otrok, ki se vpisujejo v to enoto ali oddelek. Predstavniki staršev
so imenovani za dobo enega leta, predstavnika obeh občin in predstavnika strokovnih
delavcev vrtca pa za dobo 4 let. Vsi so lahko večkrat ponovno imenovani.
Pomemben del Pravilnika so kriteriji za sprejem otrok. Predlagano je, da imajo poleg
dveh z zakonom določenih izjem, ki imajo absolutno, zakonsko prednost pri vpisu
(otroci s posebnimi potrebami in otroci iz socialno ogroženih okolij) prednost pri
sprejemu otroci, ki imajo skupaj s starši ali enim od staršev prebivališče na območju
občine ustanoviteljice, za vključitev v oddelek vrtca, ki se nahaja na območju občine
ustanoviteljice – dolžnost občine je, da najprej svojim občanom zagotovi dovolj prostih
mest. Nekoliko manj je točkovan primer, če imajo npr. starši ali eden od staršev skupaj
z otrokom prebivališče na območju občine Vipava, za vključitev v oddelek vrtca, ki se
nahaja na območju občine Ajdovščina in obratno. Da se zagotovi prosta mesta najprej
predvsem otrokom iz območij obeh občin ustanoviteljic, je predlagano, da so vsi ostali
kriteriji ustrezno manj točkovani. Pridobljene točke po posameznih kriterijih se
seštevajo. Predlagano je, da se kriteriji dodatno razdelajo in točkovno prevrednotijo, kot
se je pokazala smiselnost ob pregledu vlog ob prekomernih vpisih. Kot sekundarni
kriterij (če dva ali več otrok dosežeta enako število točk) se predlaga, da ima prednost
otroci, ki imajo v ta vrtec že vključenega sorojenca, v primeru, da prednosti še ni možno
določiti se uporabi še dodatni kriterij starost otroka, prednost ima starejši otrok. V
primeru otrok rojenih na isti dan, ima prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh
EMŠO številk.
V primerih popolnitve mest na drugi lokaciji se uporabi kriterij starosti otrok in zadnje tri
EMŠO številke.
S spremembo Pravilnika je popravljena tudi določba 10. člena, saj Komisija določi le
prednostni vrstni red.
Komisija odloča o vseh vlogah za sprejem v vrtec, ki so prispele do izteka roka javnega
razpisa. Samo te vloge točkuje in otroke uvrsti na prednostni vrstni red za vpis. Otroke,
ki zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti, uvrsti na čakalno listo po prednostnem
vrstnem redu glede na doseženo število točk. Druge otroke, ki se kasneje, po preteku
roka oziroma izven javnega razpisa, naknadno vpisujejo v vrtec, pa se uvrsti na čakalno
listo po kronološkem vrstnem redu vpisa – uvrstitev opravi ravnatelj. Na prosta mesta
se najprej sprejmejo otroci s prednostnega vrstnega reda, nato pa otroci glede na
kronološki vpis v vrtec, razen, če se vpiše otrok, ki ima po Zakonu prednost pri sprejemu
v vrtec.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema pravilnika
Predlagani akt ne povzroča dodatnih stroškov iz proračuna Občine Ajdovščina.
ŽUPAN:
Tadej Beočanin l.r.

4. Besedilo veljavnega pravilnika z označenimi predlaganimi spremembami in
dopolnitvami:
Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08) na predlog
Sveta zavoda Otroški vrtec Ajdovščina sta Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi
33. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 7/99, Uradni list RS, št. 2/02,
41/05 in 92/05) na 27. redni seji dne 26. 3. 2009 in Občinski svet Občine Vipava na
podlagi 16. člena Statuta Občine Vipava (Uradni list RS, št. 54/02, 83/02 in 91/05) na
22. redni seji dne 23. 4. 2009 sprejela
PRAVILNIK
o postopku in kriterijih za vpis otrok v vrtec
1. člen
S tem pravilnikom se določa način in postopek sprejema otrok v Otroški vrtec
Ajdovščina (v nadaljevanju: vrtec), sestavo in način dela komisije ter kriterije za sprejem
otrok v vrtec.
2. člen
Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke od dopolnjenega enajstega meseca
starosti v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto, pri čemer vrtec
najmanj enkrat letno, praviloma do konca meseca marca, objavi redni vpis – javni razpis
za vpis novincev za naslednje šolsko leto. Razpis za vpis otrok v vrtec se objavi v
sredstvih javnega obveščanja in v enotah vrtca.
3. člen
Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec praviloma
v rednem vpisnem roku in tako, da oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi
vrtec. Vlogo za vpis otroka dobijo starši na upravi vrtca, na spletnih straneh vrtca ali
spletnih straneh občin ustanoviteljic.
4. člen
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, ter o drugih pogojih za
sprejem kot so: sklenitev medsebojne pogodbe, predložitev zdravniškega potrdila o
tem, da se otrok lahko vključi, predložitev odločbe o usmeritvi za otroke s posebnimi
potrebami in drugih pogojih.
Vrtec o vpisu in vključitvi otroka obvesti občino ustanoviteljico, občino zavezanko za
plačilo in pristojno ministrstvo.
5. člen
Kolikor je število prijav za sprejem v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o
sprejemu otrok ravnatelj vrtca oziroma njegov pooblaščenec.
Če je v vrtec prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu oziroma posamezni enoti prostih
mest, odloča o njihovem sprejemu Komisija za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju:
Komisija) na način in na podlagi kriterijev iz tega Pravilnika, upoštevajoč zakonsko
določene kategorije otrok, ki imajo prednost pri vpisu.
Če je v vrtec, enoto vrtca oziroma oddelek prijavljenih več otrok, kot je v vrtcu,
posamezni enoti vrtca oziroma oddelku prostih mest, odloča o njihovem

sprejemu Komisija za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: Komisija) na način
in na podlagi kriterijev iz tega Pravilnika, upoštevajoč zakonsko določene
kategorije otrok, ki imajo prednost pri vpisu.
6. člen
Komisijo za sprejem otrok v vrtec sestavljajo:
– predstavnik Občine Ajdovščina, ki je zaposlen na občini za področje predšolske
vzgoje in ga imenuje župan,
– predstavnik Občine Vipava, ki je zaposlen na občini za področje predšolske vzgoje
in ga imenuje župan,
– dva predstavnika strokovnih delavcev vrtca, ki ju imenuje ravnatelj,
-

predstavnik staršev, ki ga imenuje svet zavoda.
en do največ štirih predstavnikov staršev, ki jih imenuje svet zavoda.

Člani komisije so imenovani za dobo dveh let in so lahko večkrat ponovno imenovani.
Člani Komisije, razen predstavnikov staršev, so imenovani za dobo 4 let.
Predstavnike staršev se imenuje za dobo 1 leta. Predstavniki so lahko večkrat
ponovno imenovani.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka predstavniku staršev preneha mandat v
komisiji, ko njegov otrok ni več vključen v vrtec. Predstavniki staršev v Komisiji so
praviloma starši otrok iz enot vrtca ali oddelkov, v katerih prihaja do
prekomernega vpisa in ne morejo biti starši, ki vpisujejo otroka v te enote oz
oddelke.
7. člen
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani izvolijo izmed sebe.
Komisija sprejema svoje odločitve z večino glasov vseh članov.
8. člen
Komisija odloča o vseh vlogah za sprejem v vrtec, ki so prispele do izteka roka
javnega razpisa.
Komisija odloča o vseh prejetih vlogah za sprejem v vrtec, za posamezno enoto
vrtca oz. oddelek, ki so prispele do izteka roka javnega razpisa. Otrokom se
ponudi prosto mesto v enoti oz. oddelku vrtca, ki so ga v vlogi navedli kot prva
izbira. Vlagatelj lahko na vlogi navede tudi drugo enoto oz. oddelek (druga izbira),
v katerega želi vključiti otroka, če ne bo sprejet v enoto oz. oddelek prve izbire.
Na podlagi kriterijev iz tega Pravilnika, upoštevajoč zakonsko določene kategorije
otrok, ki imajo prednost pri vpisu, Komisija odloči o tem, kateri otroci so sprejeti v vrtec;
otroke, ki niso sprejeti v vrtec, pa uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu
glede na doseženo število točk.

9. člen
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, Komisija izmed vpisanih otrok
najprej izbere otroke s posebnimi potrebami in otroke, za katere so starši predložili
mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Preostale vpisane otroke Komisija izbere upoštevajoč naslednje kriterije:
- če imajo starši ali eden od staršev skupaj z otrokom prebivališče na
območju občine ustanoviteljice, za vključitev v oddelek vrtca, ki se
nahaja na območju občine ustanoviteljice
-če imajo starši ali eden od staršev skupaj z otrokom
prebivališče na območju občine ustanoviteljice ali
soustanoviteljice in vpisujejo |otroka v vrtec v rednem roku v
program montessori
- če imajo starši ali eden od staršev skupaj z otrokom prebivališče na
območju občine soustanoviteljice, za vključitev v oddelek vrtca, ki se
nahaja na območju občine ustanoviteljice
- odložitev obiskovanja pouka v prvem razredu v skladu z zakonom o
osnovni šoli
- uvrščenost na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu na
podlagi sklepa komisije v preteklem letu
- uvrščenost na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu v
preteklem letu
- zaposlenost obeh staršev oziroma starša, če gre za enoroditeljsko
družino
- družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok poleg
otroka, ki ga vpisujejo
- vpis v dnevni program
- zaposlenost samo enega od staršev
- starši študenti
- vpis v vrtec eno leto pred rednim vstopom v šolo
- družina z več otroki (upošteva se samo en podkriterij):
2 otroka
3 in več otrok

48 točk
48 točk

45 točk

12 točk
10 točk
9 točk
7 točk
5 točk
5 točk
3 točke
3 točke
3 točke
1 točka
3 točke

Pridobljene točke po posameznih kriterijih se seštevajo.
Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, Komisija pri določitvi prednostnega
vrstnega reda upošteva datum oddaje vloge za vpis.
Resničnost navedb v vlogi za vpis starši dokazujejo z ustreznimi listinami, Komisija
pa lahko pri pristojnih organih preveri njihovo resničnost.
Ne glede na določbo drugega odstavka tega člena, Komisija izmed vpisanih
otrok najprej izbere otroke s posebnimi potrebami in otroke, za katere so starši
predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega
položaja družine.

Preostale vpisane otroke Komisija izbere upoštevajoč naslednje kriterije:

Kriterij 1: Starši ali eden od staršev
(enostarševska družina) imajo skupaj z
otrokom prebivališče na območju občine
ustanoviteljice, za vključitev v oddelek
vrtca, ki se nahaja na območju občine
ustanoviteljice
Kriterij 2: Starši ali eden od staršev
(enostarševska družina) imajo skupaj z
otrokom prebivališče na območju občine
ustanoviteljice oziroma soustanoviteljice
in vpisujejo otroka v vrtec v rednem roku v
program montessori
Kriterij 3: Starši ali eden od staršev
(enostarševska družina) imajo skupaj z
otrokom prebivališče na območju občine
soustanoviteljice, za vključitev v oddelek
vrtca, ki se nahaja na območju občne
ustanoviteljice
Kriterij 4: Tujci, starši, ki nimajo stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji in je vsaj
eden od staršev zavezanec za dohodnino v
Republiki Sloveniji, ki ima skupaj z
otrokom začasno prebivališče v občini
ustanoviteljici
Kriterij 5: Odložitev obiskovanja pouka v
prvem razredu v skladu z zakonom o
osnovni šoli
Kriterij 6: Starši v razpisanem letu hkrati
vpisujejo dvojčke, trojčke
Kriterij 7: Otrok eno leto pred vstopom v
šolo
Kriterij 8: Zaposlenost oz. status rednega
študenta obeh staršev oziroma starša, če
gre za enoroditeljsko družino
Kriterij 9: Družina ima v ta vrtec že
vključenega enega ali več otrok poleg
otroka, ki ga vpisujejo
Kriterij 10: Vpis v dnevni program
Kriterij 11: Zaposlenost samo enega od
staršev
Kriterij 12: Uvrščenost na čakalno listo po
prednostnem vrstnem redu na podlagi
sklepa komisije v preteklem letu
Kriterij 13: Uvrščenost na čakalno listo po
kronološkem vrstnem redu v preteklem
letu
Kriterij 14: Število otrok v družini

145 točk

145 točk

143 točk

smiselna uporaba kriterija 1, 2
ali 3

30 točk
30 točk
25 točk
25 točk
20 točk
15 točk
10 točk
8 točk
5 točk
za vsakega otroka 3 točke

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli
pripadajoče število točk. Točke se seštevajo. Kriterija 5 in 7 ter 8 in 11 se med
seboj izključujeta. Prednost imajo vpisani otroci, ki dosežejo najvišje število točk.
Če več otrok doseže enako število točk, imajo prednost pri dodelitvi mesta otroci,

ki imajo v ta vrtec že vključenega sorojenca: V primeru, da prednosti še ni možno
določiti se uporabi še dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok.
V primeru otrok, rojenih na isti dan, se upošteva še dodatni kriterij in sicer zadnje
tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh
treh številk.
V primerih popolnitve prostih mest na lokaciji druge izbire enote oz oddelka
vrtca imajo prednost starejši otroci. V primeru otrok, rojenih na isti dan, se
upošteva še dodatni kriterij in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer
ima prednost otrok z manjšo vrednostjo teh treh številk.
Resničnost navedb v vlogi za vpis, starši dokazujejo z ustreznimi listinami,
Komisija pa lahko pri pristojnih organih preveri njihovo resničnost.
10. člen
Na podlagi prejšnjega člena Komisija odloči, kateri otroci so sprejeti v vrtec.
Na podlagi prejšnjega člena Komisija določi prednostni vrstni red.
Otroke, ki glede na prosta mesta zaradi premajhnega števila točk niso bili sprejeti v
vrtec, uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število
točk, druge otroke, ki se kasneje naknadno (izven roka javnega razpisa) vpisujejo v
vrtec, pa se uvršča na čakalno listo in sprejema v vrtec po kronološkem vrstnem redu
vpisa.
Na prosta mesta se najprej sprejemajo otroci s prednostnega vrstnega reda, nato pa
otroci glede na kronološki vpis v vrtec, razen, če se vpiše otrok, ki ima na podlagi
zakona prednost pri vpisu.
11. člen
Vloge staršev, katerih otrok je bil sprejet v vrtec, pa želijo sprejem otroka odložiti za
določen čas, se obravnavajo individualno glede na razpoložljive kapacitete v vrtcu. Če
obstaja čakalna vrsta oziroma se v času odloga pojavi potreba po zasedbi tega mesta,
morajo starši v roku 15 dni po prejemu obvestila pripeljati otroka v vrtec, sicer se otroka
briše iz seznama vpisanih otrok oziroma se ga uvrsti na konec čakalne vrste, razen, če
je sprejem prestavljen iz zdravstvenih razlogov otroka.
12. člen
Če starši otroka v vrtec prenehajo voditi med letom v strnjenem trajanju več kot 30
delovnih dni, pa ne gre za poletno odsotnost ali odsotnost otroka iz zdravstvenih
razlogov, jih vrtec pozove, da naj pripeljejo otroka v vrtec. Če starši v roku 15 dni po
prejemu obvestila ne pripeljejo otroka v vrtec in vrtca ne obvestijo o razlogih, zaradi
katerih otrok vrtca ne obiskuje, se šteje, da so starši otroka izpisali iz vrtca.

13. člen

Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan
po objavi.
Št. 602-2/2009-2
Vipava, dne 23. aprila 2009
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l.r.
Št. 602-1/2009
Ajdovščina, dne 27. marca 2009
Župan
Občine Ajdovščina
Marjan Poljšak l.r.
Končna določba
6. člen
Pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan
po objavi.
Št. 602-1/2009
Ajdovščina, dne
Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin l.r.
Št. 602-2/2009
Vipava, dne
Župan
Občine Vipava
Ivan Princes l.r.

