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7) 
 
V skladu s 30. členom Statuta Občine Bled - UPB (Ur. list RS, št. 67/2009), Vam v 
prilogi pošiljam v obravnavo in sprejem: 
 
 

 

Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. 
 
 
Kot predstavnica predlagatelja bo na seji sodelovala Andreja Novšak, 
ravnateljica Vrtca Bled. 
 
 
 
PREDLOG SKLEPA 
Občinski svet Občine Bled sprejme Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec. 
 
 
 

 
 

 
       Župan Občine Bled 
       Janez Fajfar, univ. dipl. etnolog 

          prof. geografije 
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Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07, 36/08, 58/09), 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 36/2010) in 16. člena Statuta Občine Bled – UPB (Uradni list 
RS, št. 67/09), je Občinski svet Občine Bled na ___ redni seji, dne _____________, sprejel  
 

 
 

PRAVILNIK 
O SPREJEMU OTROK V VRTEC 

 
 

UVODNE DOLOČBE 
1. člen 

Ta pravilnik ureja postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec, sestavo in način dela komisije za 
sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec. 
 
 
VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC 

2. člen 

(1) Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih 
mest vse leto.  
(2) 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. Za starše 
otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo pristojni center za 
socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne 
odsotnosti z dela.  
(3) Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka v vrtec tako, da  
oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. 
(4) Vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežu vrtca, v enoti vrtca in na spletnih 
straneh vrtca.  
(5) Vlogo za vpis otroka v vrtec vložijo starši neposredno na sedežu vrtca, po pošti ali po  
elektronski pošti. 
 

3. člen 

(1) Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev, praviloma v mesecu marcu, za 
naslednje šolsko leto, ki ga uskladi z občino ustanoviteljico.  
(2) Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani, oglasnih deskah vrtca in na 
območju občine ter vsaj v enem časopisu (Gorenjski glas, Blejske novice). 
 

4. člen 
(1) Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega 
pooblaščena oseba. 
(2) Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za 
sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro otroka.  
(3) Vse vloge se skupaj obravnavajo na sedežu vrtca.  
(4) Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem 
potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali dopolnitvi vloge 
tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se napiše uradni 
zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o sprejemu otroka odloči na podlagi 
podatkov, ki jih vsebuje vloga.  
(5) Če vrtec otroka ne more vključiti v vrtec, o tem obvesti starše.  

 
 

SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE 
5. člen 

(1) Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina 
ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Kriteriji se določijo s točkami.  
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(2) Komisija je sestavljena iz predstavnika vrtca, ki ga predlaga ravnatelj, predstavnika 
staršev, ki ga predlaga svet vrtca in predstavnika občine.  Delo komisije vodi predsednik, ki 
ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji.  
(3) Člane komisije se imenuje za štiri leta in so lahko imenovani največ dvakrat zaporedoma. 
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec. 
 

6. člen 

(1) Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami ZVrt-E (Uradni list RS, št. 
36/2010). Na seji komisije so lahko prisotni samo člani 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, določi število točk po posameznih kriterijih in 
določi prednostni vrstni red otrok.  
(2) Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk 
osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost 
podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk 
osebnih podatkov.  
(3) Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v 
zakonu, ki ureja splošni upravni postopek. 

 
7. člen 

Komisija odloča s sklepi, ki jih sprejme z  večino glasov vseh članov.  
 

8. člen 
(1) Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno do 30. aprila za naslednje šolsko 
leto. 
(2) Komisija mora obravnavati vse prijave za vpis otrok, ki so vložene do 31. marca 
koledarskega leta za vpis otrok v naslednjem šolskem letu.  
(3) Pri oblikovanju oddelka mora vrtec upoštevati predpisane normative za oblikovanje 
oddelkov. 
 

9. člen 

(1) O poteku seje komisije se vodi zapisnik, ki mora vsebovati predvsem naslednje podatke: 
- čas in kraj zasedanja komisije; 
- udeležba na seji; 
- število prostih mest v vrtcu v posamezni enoti in po posameznem programu ter starostnih 

obdobjih in letnikih rojstva otrok, upoštevaje tudi  t.i. fleksibilni normativ;  
- število prijavljenih, sprejetih in odklonjenih otrok v posamezni enoti in po posameznem 

programu ter starostnem obdobju oziroma po letnikih rojstva; 
- imenski seznam otrok s skupnim številom točk ter po posameznem kriteriju v posamezni 

enoti in po posameznem programu ter starostnem obdobju in letnikih rojstva, po vrstnem 
redu zbranega števila točk od najvišjega števila do najnižjega kot sestavni del arhivskega 
izvoda zapisnika ter oznako, kateri otroci so sprejeti in kateri ne. 

(2) Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi.  
 
 
KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC IN VRSTNI RED OTROK  

10. člen 
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec, v skladu s predvidenimi prostimi 
mesti po posameznih oddelkih in enotah vrtca in v skladu s podatki iz vlog, na podlagi 
naslednjih kriterijev: 
 

Kriterij 
Število 

točk 

1.  Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na 
območju občine Bled 30 

2.  Otrok, katerega eden od staršev je zaposlen v Vrtcu Bled 40 

3.  Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo 20 
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4.  Otrok, katerega starši so zaposleni  10 

5.  Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red v preteklem letu in v vrtec ni bil 
sprejet 10 

6.  Otrok živi v enoroditeljski družini, kar dokazuje potrdilo o družinski skupnosti 10 

7.  V želeni enoti vrtca je že vključen otrokov brat ali sestra 7 

8.  Sprejem dvojčkov ali trojčkov 7 

9.  Družina ima več vzdrževanih otrok:   

9A 4 otroci ali več 6 

9B 3 otroci 5 

9C 2 otroka 4 

  
11. člen 

(1) Komisija določi na podlagi kriterijev 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.  
(2) V skladu z odločbo 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. 
(3) 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.  
(4) Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih oddelkih 
in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok bo sprejetih v 
vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na 
čakalni seznam.  
(5) Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam 
sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh vrtca. 
Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.  
(6) Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:  
– šifro otroka,  
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,  
– datum vključitve otroka v vrtec,  
– sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe 

z vrtcem.  
(7) Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:  
– šifro otroka,  
– število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,  
– sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po 

vročitvi obvestila v skladu s tem zakonom, vložijo v vrtec ugovor,  
– rok veljavnosti čakalnega seznama.  
(8) Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz 
seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno 
pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo 
prejemati obvestila vrtca.  
(9) Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 
dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o 
ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu s tem zakonom in s smiselno 
uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži zaradi 
nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega kriterija ni 
dopusten.  
(10) O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta vrtca 
lahko starši sprožijo upravni spor. 
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(11) Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za 
sprejem otroka v vrtec v osmih dneh po seji komisije. 
(12) Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem 
stanju otroka. 

 
12. člen 

Komisija mora omogočiti staršem na njihovo zahtevo ogled zapisnika o sprejemu otrok v 
vrtec, vendar le tistega dela, ki se nanaša na njihovo vlogo. 
 

13. člen 
(1) 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. 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 
ne podpišejo pogodbe z vrtcem.  
(2) V primeru iz prejšnjega odstavka vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega 
otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.  
(3) S podpisom pogodbe med vrtcem in starši se šteje, da je otrok vključen v vrtec. 
 

14. člen 
Če otrok do konca šolskega leta ni bil sprejet ali ne bo mogel biti sprejet v vrtec zaradi 
pomanjkanja prostih mest, starši lahko podaljšajo vlogo za naslednje šolsko leto.  Pri tem se 
za datum oddaje vloge upošteva oddaja prve vloge. 
 

15. člen 

(1) V primeru zavrnitve sprejema otroka v vrtec se otroka izbriše iz prednostnega vrstnega 
reda. 
(2) Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po pošti 
z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan od odpreme 
na pošto. 
(3) Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne 
teči z dnem prejema pisne odpovedi na sedežu vrtca ali v enoti vrtca. 
(4) Izpisani otrok nima prednosti pri morebitnem ponovnem sprejemu v vrtec. 
 
 
KONČNE DOLOČBE 

16. člen 
Z uveljavitvijo tega pravilnika preneha veljati Pravilnik o sprejemu otrok, ki je bil  objavljen v 
Uradnem  listu RS, št. 40/2008, dne 23. 4. 2008. 
 

17. člen 

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

 
 

 

 
Številka:                                                                                           Janez Fajfar, 
Datum:           Župan Občine Bled 
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Obrazložitev za spremembe pravilnika   

 
Na podlagi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (ZVrt-E, Uradni list št. 
36/2010) je bilo zaradi temeljitih sprememb glede postopka vpisa  in sprejema otrok v vrtec, 
imenovanja in načina dela komisij, sestavin obvestila o prednostnem vrstnem redu, načina 
obveščanja staršev in drugih sprememb, potrebno spremeniti tudi Pravilnik o sprejemu otrok 
v vrtec (Ur. L. št 40/2008). 
 
Vse spremembe se vežejo na spremembe Zakona o vrtcih od 20. do 20. e člena, ki so v 
večini popolnoma spremenjeni. 
 
V novem pravilniku so tako dodane naslednje spremembe: 
- vrtec lahko zaprosi pristojni CSD, da mu posreduje podatke o izteku pravice do 

starševskega dopusta; 
- konkretno se navedejo mediji, kjer bo objavljen razpis za vpis otrok v vrtec (tako v 

obrazložitvi k spremembam zakona o vrtcih predlaga vodja Sektorja za vrtce na MŠŠ); 
- v postopku sprejema otrok v vrtec bodo otroci obravnavani pod šifro; 
- drugačno je poimenovanje akta, s katerim vrtec odloči o sprejemu otroka ali uvrstitvi na 

čakalni seznam (prej odločba, sedaj obvestilo); 
- sestavo komisije za sprejem otrok določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca, 

komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka; 
- spremembe so pri določitvi prednostnega vrstnega reda in vključevanje otrok v vrtec na 

podlagi le-tega,  
- konkretno je opredeljeno, kaj vsebuje seznam sprejetih otrok ter čakalni seznam; 
- spremembe so pri načinu obveščanja staršev; dobijo obvestilo z izpisom vseh podatkov 

iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama z navadno poštno pošiljko in po  
elektronski pošti (če so navedli e-naslov)  

- pri kriterijih smo dodali 2. točko, ki jo na seji sprejmete/zavrnete; želimo pa, da bi 
zaposleni v Vrtcu Bled imel možnost, da ima tudi svojega otroka v našem vrtcu, čeprav ni 
iz Občine Bled. 

- Črta se 1. točka 2. odstavka 11. člena še veljavnega pravilnika o sprejemu otrok (glede 
dodatnega kriterija, da ima prednost otrok, katerega prijava je bila oddana prej), ker je 
potrebno po navodilih  Sektorja za vrtce na MŠŠ enako obravnavati vse pravočasno 
oddane vloge v času javnega vpisa (prejete do 31.3. ). 

- Črta se 2. točka 2. odstavka 11. člena še veljavnega pravilnika (glede na starost otroka 
ima prednost pri sprejemu starejši otrok), ker je sporna z vidika Zakona o enakih 
možnosti in v direktnem nasprotju z 2. členom Zakona o uresničevanju načela enakega 
obravnavanja (navedbe  Sektorja za vrtec na MŠŠ), 

 
Spremembe pravilnika nimajo finančnih posledic za Občino Bled. 
 
 
Barbara Falle 
Svetovalna delavka iz Vrtca Bled 
 
 
 
Bled, 2.2. 2011 
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OBRAZLOŽITEV K PRAVILNIKU O SPREJEMU OTROK V VRTEC 

Dne 19. 5. 2010 je stopil v veljavo Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih 
(ZVrt-E) (Uradni list RS, št. 36/2010), ki: 
– v 3. členu spreminja vsebino 20. člena Zakona o vrtcih  
– v 4. členu spreminja vsebino 20. a člena Zakona o vrtcih, 
– v 5. členu spreminja vsebino 20. b člena Zakona o vrtcih, 
– v 6. členu spreminja vsebino 20. c člena Zakona o vrtcih, 
– v 7. členu pa določa nov 20.e. člen Zakona o vrtcih.  
 
Navedene spremembe in dopolnitve se nanašajo na vpis in sprejem otrok v vrtec. 
20. člen Zakona o vrtcih tako sedaj na novo določa vpis in sprejem otrok v vrtec, in 
sicer: 

– da vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če se ne 
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti; 

– da na zahtevo vrtca pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravic do 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti dela, za starše otrok, ki so oddali vlogo za 
vpis otroka v vrtec (2. odst.); 

– da vrtec dodeli otroku šifro, kadar je v vrtec vpisanih več otrok kot je prostih mest (4.  
odst.); 

– če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem 
potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti in dopolnitvi 
vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O tem se  
napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se obravnava in o sprejemu otroka 
odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga (5. odst.); 

– 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 (6. odst.); 

  
20. a člen Zakona o vrtcih sedaj na novo določa tudi postopek odločanja komisije, in 
sicer: 

– da so na komisiji lahko prisotni samo člani komisije, oseba, ki vodi postopek in 
zapisnikar, ter da komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, 
ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in 
določi vrstni red otrok (1. odst.); 

– da komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih zbirk 
osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnost 
podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov pridobljenih pri upravljavcih zbirk 
osebnih podatkov. 

 
20. b člen Zakona o vrtcih, na novo ureja tudi področje prednostnega vrstnega reda, in 
sicer določa: 

– da komisija določi na podlagi kriterijev prednostni vrstni red tako, da razvrsti vpisane 
otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila in da se otroci 
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 (1. odst.); 

– da vrtec v 8. dneh po seji komisije, glede na število prostih mest po posameznih oddelkih 
in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom, odloči, koliko otrok bo sprejetih 
v vrtec, in da otroke, ki niso sprejeti v vrtec, v skladu s prednostnim vrstnim redom, uvrsti 
na čakalni seznam (2. odst.); 

– da vrtec v 8. dneh po seji komisije izda prednostni vrstni red, iz katerega izhaja seznam 
sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih straneh 
vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro (3. odst.); 

– seznam sprejetih otrok, ki vsebuje naslednje podatke: šifro otroka, število točk po 
posameznih kriterijih za vsakega otroka, datum vključitve otroka v vrtec, sporoči lo 
staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi pogodbe z vrtcem 
(4. odst.); 
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– čakalni seznam otrok, ki vsebuje naslednje podatke: šifro otroka, število točk po 
posameznih kriterijih za vsakega otroka, sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve 
sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh po vročitvi obvestila v skladu s tem zakonom, vložijo v 
vrtec ugovor, rok veljavnosti čakalnega seznama (5.  odst.); 

– da pošlje vrtec staršem v 8. dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh podatkov iz 
seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno 
pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski naslov, na katerega želijo 
prejemati obvestila vrtca (6. odst.);. 

– da lahko starši zoper navedeno obvestilo  v 15 dneh po vročitvi obvestila z navadno 
poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu 
ugovora v skladu s tem zakonom in s smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek. 

– da se lahko ugovor vloži zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in 
težo posameznega kriterija ni dopusten (7. odst.); 

– da o ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev sveta 
vrtca lahko starši sprožijo upravni spor (osmi odstavek). 

 
20. c. člen Zakona o vrtcih na novo ureja področje sklepanja pogodbe med vrtcem in 
starši ter domnevo umika vloge za vpis otroka v vrtec, in sicer: 
– -vrtec pošlje staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih 

pravicah in obveznostih med vrtcem in starši, ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih 
staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok. 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 ne podpišejo pogodbe z vrtcem (1. odst.); 

– da v primeru iz prejšnje alineje vrtec pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega 
otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama (1. odst.); 

– da se s podpisom pogodbe med vrtcem in starši  šteje, da je otrok vključen v vrtec (2. 
odst.). 

 
20. e člen Zakona o vrtcih na novo določa vročanje: 

– da se odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec vročajo po 
pošti z navadno poštno pošiljko in da se šteje, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan 
od odpreme na pošto. 

 
Z navedenimi spremembami in dopolnitvami Zakona o vrtcih (ZVrt-E) se bistveno spreminja 
in dopolnjuje postopek vpisa in sprejema otrok v vrtec, postopek odločanja komisije, njeno 
sestavo, naloge, način dela, prednostni vrstni red za sprejem otrok v vrtec, kriteriji za 
sprejem otrok v vrtec, sklepanje pogodbe med vrtcem in starši, domneva umika vloge za vpis 
otroka v vrtec ter vročanje, kot pa bilo to področje urejeno do sedaj, zato je potrebno 
spremeniti in dopolniti Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 40/2008).  
 
Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec, predložen v gradivu, se spreminja v sledečih 
točkah: 
– v 1. člen se smiselno doda, da ta pravilnik ureja tudi postopek vpisa otrok v vrtec; 
– v 2. člen se dodata nov prvi in nov drugi odstavek, ki glasita:  

»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. Za 
starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo 
pristojni center za socialno delo posreduje podatke o izteku pravice do starševskega 
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.« 

– zadnji stavek prejšnjega prvega odstavka 2. člena sedaj veljavnega pravilnika, pa 
postane nov tretji odstavek 2. člena, dosedanji drugi odstavek istega člena pa postane 
nov četrti odstavek 2. člena. 
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– v dosedanjem tretjem odstavku 2. člena, ki postane peti odstavek 2. člena priloženega 
pravilnika, pa se beseda »prijava« nadomesti z »vlogo«. 

– prvi odstavek 3. člena  pravilnika se dopolnjuje z navedbo, da se javni vpis novincev 
objavi praviloma v mesecu marcu; 

– v 3. člen se doda nov drugi odstavek, ki glasi: 
»Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani, oglasnih deskah vrtca in na 
območju občine ter vsaj v enem časopisu (Gorenjski glas, Blejske novice).« 

– drugi in tretji odstavek 3. člena sedaj veljavnega pravilnika se črtata; 
– v 4. členu pravilnika se drugi odstavek spremeni in dopolni tako, da glasi:  

»Če je v vrtec vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu 
komisija za sprejem otrok. V tem primeru vrtec staršem dodeli šifro.« 

– v tretjem odstavku 4. člena se črta besedilo »ki se zbirajo po posameznih enotah« 
– dosedanji četrti, peti in šesti odstavek 4. člena se črtajo, 4. člen pa se dopolni z novim 

četrtim in petim odstavkom, ki glasita: 
»Če starši oddajo nepopolno vlogo ali če vrtec zaradi uporabe kriterijev za sprejem 
potrebuje še druge podatke, lahko starše pozove k odpravi pomanjkljivosti ali 
dopolnitvi vloge tudi po elektronski pošti, telefonu ali ustno, če starši pridejo v vrtec. O 
tem se napiše uradni zaznamek. Če vloga ni dopolnjena, se jo obravnava in o 
sprejemu otroka odloči na podlagi podatkov, ki jih vsebuje vloga.  
Če vrtec otroka ne more vključiti v vrtec, o tem obvesti starše.«; 

– prvi odstavek 5. člena se črta in se doda nov prvi odstavek, ki glasi: 
»Sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi občina 
ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. Kriteriji se določijo s točkami.« 

– drugi odstavek 5. člena se dopolni z novim drugim stavkom, ki glasi: 
»Delo komisije vodi predsednik, ki ga člani komisije izvolijo iz svojih vrst na prvi seji.« 

– 6. člen se v celoti spremeni tako,da glasi: 
»Komisija obravnava vloge na svoji seji v skladu z določbami ZVrt-E (Uradni list RS, 
št. 36/2010). Na seji komisije so lahko prisotni samo člani 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, določi število točk po 
posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. 
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogah, pri upravljavcih 
zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi 
nepravilnost podatkov, navedenih v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri 
upravljavcih zbirk osebnih podatkov. 
Komisija odloča po določbah skrajšanega ugotovitvenega postopka, določenem v 
zakonu, ki ureja splošni upravni postopek.« 

– prvi, drugi, tretji in peti odstavek 7. člena se črtajo, četrti odstavek pa postane prvi 
odstavek 7. člena. 

– 10. člen se dopolnjuje tako, da med drugim določa, da komisija odloča o tem, kateri otroci 
se sprejmejo v vrtec, v skladu s predvidenimi prostimi mesti po posameznih oddelkih in 
enotah vrtca v skladu s podatki iz vlog, na podlagi kriterijev: 2. (kriterij) otrok, katerega 
eden od staršev je zaposlen v Vrtcu Bled - 40 točk; 

– 11. člen se spreminja tako, da glasi:  
»Komisija določi na podlagi kriterijev 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 delovno 
mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku. 
V skladu z odločbo 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. 
Vrtec v osmih dneh po seji komisije glede na število prostih mest po posameznih 
oddelkih in enotah vrtca in v skladu s prednostnim vrstnim redom odloči, koliko otrok 
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bo sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se skladno s predhodnim vrstnim 
redom uvrstijo na čakalni seznam. 
Vrtec izda v osmih dneh po seji komisije prednostni vrstni red, iz katerega izhaja 
seznam sprejetih otrok in čakalni seznam, ki se objavi na oglasni deski in na spletnih 
straneh vrtca. Podatki o otrocih se objavijo pod šifro.  
Seznam sprejetih otrok vsebuje naslednje podatke:  
- šifro otroka,  
- število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,  
- datum vključitve otroka v vrtec,  
- sporočilo staršem, da bodo po končanem vpisnem postopku pozvani k sklenitvi  
- pogodbe z vrtcem.  

  Čakalni seznam otrok vsebuje naslednje podatke:  
- šifro otroka,  
- število točk po posameznih kriterijih za vsakega otroka,  
- sporočilo staršem, da lahko zaradi zavrnitve sprejema otroka v vrtec, v 15 dneh 

po vročitvi obvestila v skladu s tem zakonom, vložijo v vrtec ugovor,  
- rok veljavnosti čakalnega seznama.  
Vrtec pošlje staršem v osmih dneh po seji komisije obvestilo z izpisom vseh 
podatkov iz seznama sprejetih otrok ali čakalnega seznama za njihovega otroka z 
navadno poštno pošiljko in po elektronski pošti, če so starši navedli elektronski 
naslov, na katerega želijo prejemati obvestila vrtca.  
Zoper obvestilo iz prejšnjega odstavka o prednostnem vrstnem redu lahko starši v 15 
dneh po vročitvi obvestila z navadno poštno pošiljko vložijo ugovor na svet vrtca, ki o 
ugovoru odloča v 15 dneh po prejemu ugovora v skladu s tem zakonom in s 
smiselno uporabo zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Ugovor se lahko vloži 
zaradi nepravilnega upoštevanja kriterijev. Ugovor na kriterij in težo posameznega 
kriterija ni dopusten.  
O ugovoru odloči svet vrtca ob smiselni uporabi zakona, ki ureja splošni upravni 
postopek z odločbo, ki se vroči staršem, kot to določa ta zakon. Zoper odločitev 
sveta vrtca lahko starši sprožijo upravni spor. 
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za 
sprejem otroka v vrtec v osmih dneh po seji komisije. 
Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem 
stanju otroka.« 

– dosedanji 13. člen se črta in se doda nov prvi, drugi in tretji odstavek 13. člena, ki glasijo: 
»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. 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 ne podpišejo pogodbe z vrtcem.  
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.« 

– dosedanji drugi odstavek 14. člena postane novi sedmi odstavek 15. člena; 
– v 15. člen se dodata nov četrti in peti odstavek, tako, da glasita:  

»V primeru zavrnitve sprejema otroka v vrtec se otroka izbriše iz prednostnega 
vrstnega reda. 
Odločitve vrtca in druge listine v postopku sprejemanja otroka v vrtec se vročajo po 
pošti z navadno poštno pošiljko. Šteje se, da je pošiljka vročena naslovniku osmi dan 
od odpreme na pošto.« 

– Dosedanji prvi odstavek 15. člena postane tretji odstavek istega člena. 
 
Pravilnik ne ustvarja finančnih posledic za proračun. 
 
Pripravila: Breda Petelinc, vodja odd. za pravne in splošne zadeve 
 


