Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo,
76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 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, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) ter 19. člena Statuta Občine Ravne na
Koroškem (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 16/2016) je Občinski svet Občine Ravne na Koroškem na svoji
4. redni seji, dne 20.3.2019 sprejel naslednji
PRAVILNIK
O SPREJEMU OTROK V VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM
I. Uvodne določbe
1. člen
Ta pravilnik ureja postopek, sestavo in način dela komisije ter kriterije za sprejem in izpis otrok iz vrtca.
V pravilniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški spolni slovnični obliki za osebe, so uporabljeni kot nevtralni za
moške in ženske.
II. Vpis otroka v vrtec
2. člen
Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
3. člen
Sprejem otrok v vrtec za novo šolsko leto je s 1. septembrom koledarskega leta.
Starši oziroma zakoniti zastopniki (v nadaljevanju: vlagatelj), ki želijo otroka vključiti v vrtec z novim šolskim
letom, morajo vpisnico oddati najkasneje do konca razpisnega roka in sicer osebno na sedežu vrtca pri
pooblaščeni osebi za vodenje postopka vpisa otrok v vrtec, ali pa vpisnico pošljejo po pošti s priporočeno
pošiljko, lahko pa tudi po elektronski pošti.
Vrtec objavi javni razpis za novo šolsko leto v mesecu marcu in ga objavi v sredstvih javnega obveščanja na
krajevno običajen način ter na spletni strani vrtca.
Vpisnico za sprejem otroka v vrtec dobijo vlagatelji na sedežu vrtca pri pooblaščeni osebi za vodenje postopka
vpisa otrok v vrtec oziroma na njihovi spletni strani. Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo
pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
Vpisnico za sprejem otroka lahko starši oziroma zakoniti zastopniki oddajo na sedežu vrtca pri pooblaščeni
osebi za vodenje postopka vpisa otrok v vrtec. Vpisnico lahko oddajo tudi za tistega otroka, ki v koledarskem
letu dopolni starost 11 mesecev. O sprejemu le-tega otroka odloča komisija na podlagi tega pravilnika.
III. Odločanje o sprejemu otrok
4. člen
Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca, ali za to posebej pooblaščena oseba.
Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovemu sprejemu komisija
za sprejem otrok (v nadaljevanju komisija).
5. člen
V skladu z dokumentom pristojnega organa ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami.
Prednost pri sprejemu v vrtec ima tudi otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine
vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine,
obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc,
ki jih vodijo centri za socialno delo.
Prednostno se vključijo tudi otroci, ki imajo odložen vpis v šolo in niso bili prednostno vključeni v vrtec ter
imajo skupaj z enim od staršev ali zakonitim zastopnikom stalno prebivališče v Občini Ravne na Koroškem.

IV. Sestava in način dela komisije
6. člen
Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog
sveta vrtca.
7. člen
Komisija je sestavljena iz treh članov, in sicer:
· predstavnik delavcev vrtca, ki ga imenuje ravnatelj,
· predstavnik staršev, ki ga imenuje svet staršev in
· predstavnik občine ustanoviteljice, ki ga imenuje župan.
Člani komisije so imenovani za obdobje štirih let. Mandat predstavnika sveta staršev je vezan na vključenost
otroka v vrtec.
8. člen
Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami zakona o vrtcih in tega Pravilnika.
V. Kriteriji za sprejem otrok v vrtec

9. člen

Kriteriji se določijo s točkami:
Kriteriji za sprejem otrok v Vrtec
STALNO PREBIVALIŠČE- upošteva se ena izmed možnosti
Otrok in oba starša, otrok in en starš (enostarševska družina), otrok in en starš, kateremu je otrok
dodeljen v vzgojo in varstvo, otrok tujcev in oba starša ali eden izmed staršev (enostarševska
družina) ali otrok tujcev in en starš, kateremu je otrok dodeljen v vzgojo in varstvo imajo stalno
prebivališče ali dovoljenje za stalno prebivanje v Občini Ravne na Koroškem
Otrok in eden izmed staršev, otrok tujcev in eden izmed staršev imata stalno prebivališče ali
dovoljenje za stalno prebivanje v Občini Ravne na Koroškem, drug starš pa ima stalno prebivališče
ali dovoljenje za stalno prebivanje izven območja Občine Ravne na Koroškem
Otrok in oba starša, otrok in en starš (enostarševska družina), otrok tujcev in oba starša ali eden
izmed staršev (enostarševska družina) imajo samo začasno prebivališče ali dovoljenje za začasno
prebivanje v Občini Ravne na Koroškem, ker zaradi zakonskih ali drugih razlogov ne morejo
pridobiti stalnega prebivališča
Otrok in oba starša, otrok in en starš (enostarševska družina), otrok tujcev in oba starša ali eden
izmed staršev (enostarševska družina) nimajo stalnega ali začasnega prebivališča oziroma
dovoljenja za stalno ali začasno prebivanje v Občini Ravne na Koroškem
ZAPOSLITVENI STATUS: upošteva se ena izmed možnosti
Zaposlena sta oba starša oziroma zavarovana iz naslova kmetijstva ali imata status rednega
študenta ali dijaka (velja tudi za enega starša v primeru enostarševske družine oziroma enega
starša, kateremu je otrok dodeljen v vzgojo in varstvo)
Eden izmed staršev je zaposlen ali zavarovan iz naslova kmetijstva ali ima status rednega študenta
ali dijaka, drug starš je nezaposlen
Oba starša nezaposlena (velja tudi za enega starša v primeru enostarševske družina)
ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK V VRTEC
Družina ima v vrtec vključenega enega ali več otrok z 1. septembrom koledarskega leta
DRUGO:
Otrok je bil uvrščen na čakalno listo že v preteklem letu in ni bil sprejet v vrtec
Za otroka je bil odložen vpis v osnovno šolo.
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Za enostarševsko družino se po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ZUPJS (Uradni list RS, št.
62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15,
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18) šteje skupnost enega izmed staršev z

otroki, kadar je drugi od staršev umrl in otrok po njem prejemkov za preživljanje ne prejema ali je drugi izmed
staršev neznan ali kadar otrok po drugem izmed staršev prejemkov za preživljanje dejansko ne prejema.
Pridobljene točke po posameznih kriterijih se seštevajo.
Če dva ali več otrok dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva
starost otroka in sicer:
· prednost ima starejši otrok,
· če sta oba otroka rojena isti dan, ima prednost tisti otrok, ki ima višjo zaporedno številko svoje matične
številke (zadnje tri številke EMŠA)
VI. Prednostni vrstni red
10. člen
Komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako kot to določa zakon o vrtcih.
13. člen
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec.
VII. Trajanje sprejema in izpis otrok
14. člen
Starši oziroma zakoniti zastopniki in vrtec medsebojna razmerja uredijo s pogodbo.
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev, zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, vrtec
staršem oziroma zakonitim zastopnikom otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o
medsebojnih pravicah in obveznostih med vrtcem in starši.
V pozivu vrtec izrecno navede, da se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec, če v 15 dneh od
vročitve poziva vrtcu ne vrnejo podpisane pogodbe.
V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu
iz čakalnega seznama.
S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
15. člen
Obrazci o izpisu so na razpolago na sedežu vrtca pri pooblaščeni osebi za vodenje postopka vpisa otrok in na
spletni strani vrtca. Izpolnjene obrazce morajo starši oziroma zakoniti zastopniki oddati pred želenim izstopom
osebno pri pooblaščeni osebi za vodenje postopka vpisa otrok.
16. člen
Starši lahko začasno izpišejo otroka iz vrtca za najmanj 1 (en) in največ 2(dva) meseca.
V času začasnega izpisa starši plačajo rezervacijo v višini 25% zneska, določenega v odločbi o plačilu staršev
za program vrtca, v katerega je otrok vpisan.
17. člen
Otroka se trajno izpiše iz vrtca v letu, v katerem bo otrok vključen v osnovno šolo.
Izpisani otrok nima pri ponovnem vpisu prednosti.
VIII. Število otrok v oddelkih
18. člen
Število otrok v oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja se lahko poveča za največ dva otroka.
IX. Vpis med šolskim letom
19. člen
Otroke, ki jih želijo starši naknadno med šolskim letom vpisati v vrtec, uvrsti ravnatelj ali pooblaščena oseba na
evidenčno listo prispelih vlog po kriterijih tega pravilnika.
X. Zapolnitev prostih mest med šolskim letom

20. člen
Na prosta mesta v vrtcu, ki se sprostijo med šolskim letom, se najprej sprejmejo otroci s prednostnega
vrstnega reda čakalne liste, nato pa otroci glede na evidenčni seznam.
O prostem mestu, ki se je sprostilo med šolskim letom, obvesti vrtec starše v najkrajšem možnem času.
XI. Informacije o številu mest
21. člen
Vrtec na svoji spletni strani objavlja informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske otroke, o številu
prostih mest, ki so v posameznih enotah na voljo med šolskim letom ter podatek o predvideni čakalni dobi, ki
predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca.
XII. Končne določbe
24. člen
Z dnem sprejema tega Pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Ravne na Koroškem, z dne
23.4.2008 (Uradni list RS, št. 46/2008).
25. člen
Ta pravilnik prične veljati osmi dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin.
Številka: 602-0004/2019-202
Datum: 20.03.2019

Občina Ravne na Koroškem
Tomaž Rožen, župan

