Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10,
62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU) in 21. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Naklo
(Ur.l.RS, št. 55/08, 107/09, 57/10) je Občinski svet Občine Naklo na svoji 8. redni seji, dne
16.2.2012, sprejel naslednji
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

1. člen

V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Ur.l.RS, št. 17/2011) se v drugi odstavek 3. člena
spremeni tako, da se glasi:
»V vrtec se lahko sprejemajo otroci, ko so dopolnili starost najmanj 11 mesecev, če starši ne
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.«
2. člen

Črta se četrti odstavek 3. člena.
3. člen
Peti odstavek 5. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Otroci, ki so že vključeni v vrtec in katerih starši so oddali pisno vlogo za premestitev otroka
na drugo lokacijo (Naklo, Duplje) v času javnega vpisa otrok v vrtec za naslednje šolsko leto,
imajo prednost pred še nevključenimi otroki. V primeru, da vrtec vsem ne more ugoditi
premestitve, imajo prednost otroci, ki imajo sestre ali brate že vključene na želeni lokaciji oz.
enoti. Dodatni kriterij je tudi bližina otrokovega prebivališča.«
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija mora pri izbiri, sprejemu in razporeditvi otrok v vrtec odločati po naslednjih
kriterijih:

Zap.
št.
1.

KRITERIJ

ŠTEVILO
TOČK
Otrok ima skupaj vsaj z enim od staršev stalno 60
prebivališče na območju Občine Naklo oz. otrok
tujcev ima skupaj vsaj z enim od staršev
začasno prebivališče na območju Občine Naklo,
in je vsaj eden od staršev zavezanec za

2.
3.

4.

5.

dohodnino v Republiki Sloveniji
Otrok, ki gre naslednje leto v šolo
Otrok, ki mu je bilo v skladu z Zakonom o
osnovni šoli odloženo obiskovanje pouka v
prvem razredu
Otrok, ki je bil vpisan v času javnega vpisa v
vrtec v preteklem letu in je bil uvrščen na
čakalni seznam, pa mu med šolskim letom ni
bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu
Starost otroka
- otrok bo 1. 9. tekočega koledarskega leta
dopolnil starost 11 mesecev ali več;

10
10

10

12

- otrok bo 11 mesecev dopolnil do vključno 1. 10
10. tekočega koledarskega leta;
- otrok bo 11 mesecev dopolnil do vključno 1. 8
11. tekočega koledarskega leta;
- otrok bo 11 mesecev dopolnil do vključno 1. 6
12. tekočega koledarskega leta;
- otrok bo 11 mesecev dopolnil do vključno 1. 1.
4
naslednjega koledarskega leta;
- otrok bo 11 mesecev dopolnil do vključno 1. 2.
2
naslednjega koledarskega leta

6.

7.
8.
9.
10.

Otrok, pri katerem sta zaposlena oba starša oz.
je zaposlen eden od staršev otroka v primeru
enostarševske družine
Vsaj eden od staršev je redni študent in ni v
delovnem razmerju
V vrtcu je že vključen brat ali sestra
Vpis dveh ali več otrok hkrati
Družina z več vzdrževanimi otroki:
4 otroci ali več
3 otroci
2 otroka

9

7
7
7
3
2
1

Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje skupnost enega od staršev z otroki:
- kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev neznan ali pogrešan ali
- kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je
odločeno o varstvu in vzgoji otrok, ali kader pred pristojnim sodiščem teče postopek za
odločitev o varstvu in vzgoji otrok.

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, ki vsebuje navedbe, da je
družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oz 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.«
5. člen
V 11. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
»V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se uporabi še dodatni
kriterij, in sicer zadnje tri števke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vsoto
zadnjih treh števk.«
Dosedanji tretji, četrti, peti, šesti in sedmi odstavek postanejo četrti, peti, šesti, sedmi in osmi
odstavek.
6. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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