
Napodlagi tretjega odstavka 20. dlena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,5t. 100/05- UPB2,
25108 in 36/10), 27. dlena Statuta Obdine Kodevje (Uradni list RS, 3t.23199,53199 -popravek

73102, 117102,43103 in 44105) in 74.Elena Poslovnika Obdinskega sveta obdine Kodevje
(Uradni list RS, 51.68/99 in 43103)je Obdinski svet obdine Kodevje na nadaljevanju svoje 4.
redne seje, dne 16.3.2011 sprejel

PRAVILNIK
O SPREJEMU OTROK V VRTEC

I. UVODNE DOLOdBE

1. dlen

Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec Kodevje (v nadaljevanju: vrtec),
sestauo in nadin dela komisije za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) in kriterije
za sprejem otrok v vrtec.

il. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC

2. dlen

Vrtec Kodevje sprejema v enote OstrZek, eebelica, Kekec, Mojca, Narcisa in Biba otroke od
1l meseca do treh let v prograrn za prvo starostno obdobje in otroke v starosti od treh let do
vstopa v osnovno Solo v program za drugo starostno obdobje.

Sprejeti otroci so lahko vkljudeni v vrtec do vstopa v osnovno 5olo.

Prehod izpwegastarostnega obdobja v drugo se opravi ob pridetku novega Solskega leta.

3. dlen

Vrtec lahko sprejme v programe vrtca toliko otrok, kot to dopu5dajo prostorski in starostni
normativi.

4. dlen

Vnec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o Stevilu mest, ki jih zagotavlja za
predlolske otroke, o Stevilu prostih mest, ki so star5em na voljo in podatek o predvideni
dakalni dobi.



5.dlen

Vrtec vpisuje in sprejema otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

ee vrtec med Solskim letom otroka ne more sprejeti, star5e o tem obvesti najkasneje v 15 dneh

od prejema vloge. Enako ravna vrtec tudi, de je v vrtec vpisanih ved otrok, kot je prostih mest,

vrtec pa predvideva, da bo tekom Solskega leta lahko zagotovil dodatna prosta mesta.

Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje Solsko leto, ki ga uskladi z

Obdino Kodevje. Natedaj za javnivpis otrok v vrtec se objavi v sredstvih javnega obve5danja,

v enotah vrtca in Obdini Kodevje ter na spletni strani vrtca in Obdine Kodevje.

Razpis za vpis otrok v vrtec poteka praviloma 14 dni v mesecu februarju tekodega

koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem Solskem letu.

6. dlen

Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo star5i na upravi Vrtca Kodevje, Cesta na stadion 3 in na

spletnih straneh vrtca in Obdine Kodevje.

Vlogo za vpis otroka v vrtec vloZijo starSi oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: star5i) na

upravi Vrtca Kodevje, Cesta na stadion 3, 1330 Kodevje osebno ali po po5ti.

7. dlen

Ce je v vrtcu dovolj prostih mest, odloda o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega

poobla3dena oseba.

Vrtec starse pisno obvesti o Sifri otroka, datumu vkljuditve otroka v vrtec in o pogojih za

sprejem otroka v vrtec, kot so sklenitev medsebojne pogodbe, predloZitev potrdila izbranega

zdravnikao tem, da se otrok lahko vkljudi v vrtec, predloZitev odlodbe o usmeritvi za otroke s

posebnimi potrebami in drugih pogojih.

ie se za sprejem v vrtec prijavi ved otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloda o njihovem

sprejemu komisija za sprejem otrok. Tudi v tem primeru vrtec star5em dodeli Sifro otroka.

III. SESTAVA IN DELO KOMISIJE

8. dlen

Komisijo za sprejem otrok v vrtec (v nadaljevanju: komisija) imenuje Lupan Obdine Kodevje

s posebnim sklepom.

Komisijo sestavljajo trije dlani:



- en predstavnik obdine ustanoviteljice, ki ga predlaga Lupan
- en predstavnik vrtca, ki ga predlaga ravnatelj in
- en predstavnik star5ev, ki ga predlaga svet star5ev.

elani komisije so imenovani za Stiri leta in so lahko ponovno imenovani.

Delo komisije vodi predsednik, ki ga dlani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji.

9. dlen

Komisija obravnava vloge za sprejem otrok po zakljudku jarrnega vpisa novincev, med
Solskim letom pa v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s dakalnega sezrulma oziroma, de
je bilo starsem vseh otrok s dakalnegasezrama ponujeno prosto mesto zaotroka, pa so ga

starii odklonili ali niso podpisali pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih med
vrtcem in star5i in je Stevilo novo vpisanih otrok vedje od Stevila prostih mest v vrtcu.

10. dlen

Komisija obravnava vloge o sprejemu otrok v vrtec na seji, ki ni javna, v skladu z dolodbami
Zakonao vrtcih.

Na seji komisije so lahko prisotni samo dlani komisije, oseba, ki vodi postopek in zapisnikar.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri
upravljavcih zbirk osebnih podatkov, dolodi Stevilo todk po posameznih kriterijih in dolodi
prednostni vrstni red otrok.

Komisija lahko 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 vlogi, odlodi na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk
osebnih podatkov.

Komisija odloda po dolodbah skraj5anega ugotovitvenega postopka, dolodenega v zakonu, ki
ureja splo5ni upravni postopek.

Komisija odloda s sklepi, ki jih sprejme z vedino glasov vseh dlanov.

11. dlen

O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem naslednje podatke:
. das in kraj zasedanja komisije;
. udeleZbo na seji;
. kratek potek dela komisijer'
. sprejete sklepe komisije, katerih obvezni sestavni del je prednostni vrstni red, kjer se podatki
o otrocih objavijo pod Sifro otroka.



Zapisnik podpi5ejo vsi dlani komisije. Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca,
skladno z veljavnimi predpisi. Vodenje zapisnika zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod
zapisnika organu Obdine Kodevje, pristojnemu za pred5olsko vzgojo.

IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK

12. dlen

Komisija za sprejem otrok najprej izmed prijavljenih otrok izbere tiste otroke, ki imajo
prednost pri sprejemu v vrtec.

Prednost pri sprejemu v vrtec imajo naslednji otroci:
- otroci s posebnimi potrebami,
- otroci, zakatere star5i predloZijo mnenje centra za socialno delo o ogroZenosti zarudi
socialnega poloLaladruZine. To mnenje vsebuje navedbe, daje druZina v skladu s predpisi,
ki urejajo socialno varnost oziroma poloZaj druZine, obravnavana kot socialno ogroZena
druZina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
centri za socialno delo.

- otroci, ki jim je bil odloZen vstop v osnovno 5olo.

13. dlen

Komisija odloda o sprejemu preostalih vpisanih otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:

Kriterij
Stevilo
todk

I Star5i ali eden od starsev ima skupaj z otrokom stalno prebivali5de na
obmodju obdine Kodevje, kar star5i dokazujejo s potrdilom o stalnem
bivaliSdu.

40
2. Otrok tujcev, katerega vsaj eden od star5ev ima na obmodju obdine

Kodevje prijavljeno zadasno prebivali5de in je zavezanec za pladilo
dohodnine v RS, kar dokazuje s potrdilom o zadasnem bivali5du in
zadnj im informativnim izradunom dohodnine. 40

a
1 Otrok obeh zaposlenih star5ev oz. zaposlenega star5a, de greza

enoroditeljsko druZino
40

4. Star5i ali eden od stariev otrokaje redni Student s stalnim bivali5dem v
obdini Kodevje, kar dokazuje s potrdilom o vpisu. 20

5 . Otrok iz druLine, kjer je zaposlen eden od starSev.
5

6. Otrok e bil v preteklem letu vpisan v vrtec in v vrtec ni bil sprejet. 1 0
7. Zevkluden otrok v vrtec iz iste druZine )

8. Spreiem dvoidkov ali dveh otrok hkrati 5
9. Stevilo vzdrZevanih otrok v druZini

- 4 otroci ali ved J



- 3 otroci 2
- 2 otroka

10. Vkliuditev otroka v vrtec s 1.9. tekodega leta 20

1 l Na dan 1.9. tekodega leta bo otrok dopolnil:
- 11 mesecev ali ved 5
- 10 mesecev 4
- 9 mesecev J

- 8 mesecev 2
- 7 mesecev I

Za enoroditeljsko druZino po tem pravilniku se Steje skupnost enega od star5ev z otroki:
- kadar je drugi od starSev umrl ali je drugi od star5ev rreznan ali pogre5an, ali
- kadar otrok Zivi z enimod starsev na podlagi pravnomodne sodne odlodbe, s katero je

odlodeno o varstw in vzgoji otrok ali kadar pred pristojnim sodi5dem tede postopek za
odloditev o varstvu in vzgoji otrok.

Vloge se todkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajode Stevilo
todk.

ee ved otrok doseZe enako Stevilo todk, se pri doloditvi prednostnega vrstnega reda upo5teva
dodatne kriterije po naslednjem zaporedju:
l. Zaposlenost star5ev. Prednost ima otrok obeh zaposlenih star5ev oz. zaposlenega star3a, de

gre za enoroditeljsko druZino.
2. Starost otroka. Prednost ima starej5i otrok.
3. Datum oddane vloge. Prednost ima otrok, katerega prijava je bila oddana prej.

V. KRITERIJI RAZPOREJANJA OTROKV Z'F,LNNO ENOTO

14.dlen

Kadar zarudipremajhnega Stevila prostih mest v posamezni enoti ni moZno upo5tevati Zelja
vseh starSev, se pri razporejanju upo5tevajo kriteriji po naslednjem zaporedju:
1. Ze vkljuden starej5i otrok v Zeleno enoto,
2. prebivali5de v bliZini Zelene enote,
3. zaposlitev starsev v bliZini LeIene enote,
4. datum oddane vloge- prej oddanavloga.

V primeru, da po navedenih kriterijih pridejo v po5tev za sprejem v dolodeno enoto samo
otroci istega spola, se pri razporejanju otrok v enote upo5teva nadelo razlidnosti, tako da se v
enoto oz. v oddelek razporedijo otroci obeh spolov.



VI. PREDNOSTNI VRSTNI RED

15. dlen

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

Ne glede na prej5nji odstavek se pri vkljuditvi otrok v enoto Narcisa v Kodevski Reki in v
izmenska oddelka enote OstrZek poleg prednostnega vrstnega reda upo5teva tudi stalno
bivali5de starsev oziroma izmensko delo star5ev'

Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni rcd, iz katerega izhaja sezrutm
sprejetih otrok in dakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletni strani vrtca.
Podatki o otrocih se objavijo pod Sifro, pod katero se vodi otroka v evidenci vpisanih otrok.

Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:
- Sifro otroka,
- Stevilo todk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
- datum vkljuditve otroka v vrtec,
- sporodilo star5em, da bodo po kondanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi

pogodbe zvrtcem.

eakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:
- Sifro otroka,
- Stevilo todk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,
- sporodilo starsem, da lahko zaradi zavmitve sprejema otroka v vrtec, v l5 dneh po

vroditvi obvestila v skladu zZakonom o vrtcih, vloZijo v vrtec ugovor'
- rok veljavnosti dakalnega seznama.

Vrtec po5lje starSem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz

seznamasprejetih otrok ali dakalnega seznama za njihovega otroka znavadno po5tno po5iljko

in po elektronski poSti, de so starSi navedli elektronski naslov, na katerega Lehlo prejemati

obvestila vrtca.

Zoper obvestilo iz prej5njega odstavka o prednostnem wstnem redu lahko star5i v l5 dneh po

uroditui obvestila z navadno po5tno po5iljko vloZijo ugovor na Svet vrtca, ki o ugovoru odloda
v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu z Zakonom o vrtcih in s smiselno uporabo zakona, ki

ureja splo5ni upravni postopek. Ugovor se lahko vloli zaradi nepravilnega upo5tevanja
kriterijev. Ugovor na kriterij inteLo posameznega kriterija ni dopusten.

O ugovoru odlodi Svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja sploSni upravni postopek z

odlodbo, ki se vrodi starjem, kot to doloda Zakon o vrtcih. Zoper odloditev Sveta vrtca lahko

star5i sproZijo upravni spor.



16. dlen

Ko je odlodeno o vseh ugovorih star5ev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok,
vrtec starsem otrok, ki so sprejeti v vrtec, poSlje poziv k sklenitvi medsebojne pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starsi. V pozivu vrtec izrecno navede, da
morajo starsi v 15 dneh od vroditve pozivapodpisati pogodbo, v nasprotnem primeru se Steje,
da so umaknili vlogo za vpis otroka v Vrtec Kodevje.

Prav tako se Steje, da so star5i umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, de star5i otroka ne
pripeljejo v vrtec v 8 dneh od dneva, ki je doloden kot dan vkljuditve otroka v vrtec in
izostanka ne opravidijo.

V primerih izpwegain drugega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe star5e naslednjega
otroka po vrstnem rcduiz dakalnega seznama.

S podpisom pogodbe med vrtcem in starsi se Steje, da je otrok vkljuden v vrtec.

17. dlen

de otrok do konca Solskega leta ni bil sprejet ali ne bo sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja
prostih mest, prenese vrtec vlogo za naslednje Solsko leto, zato star5em tega otroka na razpisu
za vpis otrok v vrtec zanaslednje Solsko leto ni potrebno ponovno oddati vloge.

18. dlen

Odloditve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vrodajo po po5ti z

navadno poStno po3iljko. Steje se, da je poSiljka vrodena naslovniku osmi dan od odpreme na

poSto.

YIT. IZPTS OTROK

19. dlen

Vrtec izdaza otroka, ki je odsotenbrez utemeljenegarazloga ved kot 2 meseca in zanj ni
pladana oskrbnina, sklep o izpisu otroka rzvrtca.

20. dlen

StarSi lahko otroka izpi5ejo iz vrtca, kadarkoli to Zelijo, vendar morajo podati pisno iziavo -

izpisnico, 14 dni pred izpisom. Vrtec izdazaizpisanega otroka sklep o izpisu otroka izvrtca.
Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec.



VIII. PREHODNE IN KONdNE DOLOEBE

21. dlen

Ta pravilnikzadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

22. Elen

Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletnih straneh Obdine
Kodevje in Vrtca Kodevje.

23. dlen

Komisija za sprejem otrok, ki je bila imenovana pred uveljavitvijo tega pravilnika, in mandat
dlanom 5e ni potekel, nadaljuje svoje delo do poteka mandata.

24. Elen

Z wellavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list
RS,5t. 1512009).

Stevilka: 007 -412011-l 501
Datum: 21.3.2011
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