
Ravne na Koroškem, 20. 2. 2023 

 

 

SPOŠTOVANI STARŠI! 

Pripravili smo Vam  nabor informacij, ki vam bodo v pomoč pri vpisu otroka v vrtec Ravne 

na Koroškem. 

 

1.  VPIS V VRTEC 

Vrtec vpisuje in sprejema otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti v svoje programe na 

podlagi prijav in prostih mest vse leto, pri čemer enkrat letno, praviloma v mesecu marcu 

objavi  redni vpis -  javni razpis za vpis novincev v novo šolsko leto. Razpis se objavi v 

sredstvih javnega obveščanja in v enotah vrtca. Redni vpis letos poteka od 1. 3. 2023 do  

10. 3.  2023. 
 

Vloga se lahko odda tudi za otroka, ki v koledarskem letu dopolni starost 11 mesecev. 

 

Vrtec vloge sprejema iz razloga, da vodi evidenco o številu otrok, ki bodo do konca 

koledarskega leta potrebovali varstvo. Sprejem otroka pa je  Vrtec sprejema otroke iz 

evidenčnega seznama glede na starost in prosto mesto v posameznem oddelku, ko se v vrtcu 

sprosti mesto.  

 

2. VLOGE 

Starši oz. zakoniti zastopniki otroka (v nadaljevanju starši) vpišejo otroka v vrtec praviloma v  

rednem vpisnem roku in sicer na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vloga za vpis 

otroka je dosegljiva na spletni strani vrtca, pri svetovalni službi ter v enotah vrtca. 

 

3. PRILOGE K VLOGI 

➢ Potrdilo o zaposlitvi obeh staršev oz. skrbnikov. 

➢ Dokazilo o statusu študenta (potrdilo o vpisu). 

➢ Dokazilo o statusu kmeta (potrdilo o plačanem zdravstvenem zavarovanju –ZZZS; 

obvestilo o vpisu v poslovni register Slovenije –AJPES; potrdilo o katastrskem 

dohodku) 

➢ Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine (20.čl. Zakona o vrtcih, Ur. l. 

RS, 12/96, 44/00, 78/03, in 113/03). Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti 

družine zaradi socialnega položaja, ki vsebuje navedbe, da je družina v skladu s 

predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot 

socialno ogrožena družina, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za 

socialno delo mnenje CSD o ogroženosti družine ( 20. člen Zakona o vrtcih ), 

➢ Dokazila ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami ( 8. člen Zakona o 

vrtcih )to je lahko Individualni načrt družine otroka s posebnimi potrebami oz. 

zapisnik multidisciplinarnega tima. 

➢  Dokazilo, da ne uveljavljate več pravice do starševskega dopusta (priložite kopijo 

prve strani odločbe o starševskem dopustu). 

➢ Izjava o zdravstvenem stanju otroka (interni dokument) 

 

 

 

 

 

 



4. POSTOPEK 

V primeru, da je prijav za sprejem otroka v vrtec več kot je prostih mest, o sprejemu odloča 

Komisija za sprejem otrok v vrtec na način in na podlagi kriterijev iz Pravilnika o postopku 

za vpis otrok v Vrtec Ravne na Koroškem. Komisija na podlagi kriterijev določi 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. 

 

5. POGODBA VRTCA S STARŠI 

Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu 

otrok, vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi POGODBE O 

MEDSEBOJNIH PRAVICAH IN OBVEZNOSTIH MED VRTCEM IN STARŠI. 

 

Če starši  v 15 – ih dneh od vročitve poziva ne podpišejo pogodbe z vrtcem se šteje, da so 

umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Vrtec izda sklep. 

S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. 

 
Informativni sestanek za starše novincev predvidoma poteka v mesecu juniju. Datum 

sestanka starši prejmejo skupaj z obvestilom za zdravniški pregled otroka. 

 

6. PRVI PRIHOD OTROKA V ODDELEK 

Ob prvem prihodu otroka novinca v oddelek je potrebno vzgojiteljici – vodji oddelka 

predložiti potrdilo pediatra, ki mora vsebovati dokazilo o cepljenju po programu. 

V Zakonu o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih je v 51.a členu 

navedeno, da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec in javno sofinanciran program 

zasebnega vrtca zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da ta ni 

bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo zdravstveni razlogi za 

opustitev cepljenja. 
 

7. VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA 

Starši  novincev oddajo vlogo za znižanje plačila na krajevno pristojnem Centru za socialno 

delo v mesecu avgustu. Plačilo staršev za vrtec se določi v skladu z zakonom, ki ureja 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so 

plačila za mlajšega otroka oproščeni. 

Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste 

družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. 

Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem zagotavlja državni proračun (32. 

člen). Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca in so zavezanci za dohodnino v 

Republiki Sloveniji, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici 

(77%).  

 

8. VPIS OTROKA PO REDNEM VPISU 

Otroke, ki jih želijo starši vpisati med letom  se  uvrstijo  na evidenčno listo prispelih vlog in 

se vključujejo glede na  starost ter prosta mesta v oddelkih. 

 

 

Pripravila: Alja Verdinek, svetovalna delavka      

 

                      Mateja Hovnik, ravnateljica 

 


