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Občinski svet Občine Kamnik sprejme Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
sprejemu otrok v vrtec.

O b r a z l o ž i t e v:
1. Razlogi za sprejem in ocena stanja:
Zakon o vrtcih določa, da občina ustanoviteljica lahko določi enoten vpis za vse vrtce na
njenem območju ter vzpostavitev enotne evidence vpisanih otrok za vse javne vrtce. Občina
Kamnik je ustanoviteljica enega javnega vrtca, hkrati je glede na potrebe, podelila koncesijo 3
koncesijskim vrtcem, za katere je enoten vpis že urejen s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec.
Z aktom lahko občina staršem omeji pravico do vpisa le v določeno število vrtcev in določi, da
občina po končanih postopkih sprejema otrok v vrtce, za tiste vrtce, ki imajo oblikovane čakalne
sezname otrok, te sezname združi v centralni čakalni seznam.
Število otrok, ki niso sprejeti v vrtce in so uvrščeni na centralni čakalni seznam, iz leta v leto
upada, kljub temu pa smo tako v vrtcih, kot na občini, pri vpisih v lanskem letu zaznali kar nekaj
obidov trenutnega pravilnika, in sicer nekateri starši otroke načrtno vpisujejo v enote, v katerih
je razpisano minimalno število mest, hkrati na vlogi za sprejem označijo, da druge enote ne
želijo. Vrtec jim sicer lahko ponudi mesto v drugi enoti, ki pa je niso dolžni sprejeti, naslednje
leto pa so iz naslova nesprejema v vrtec upravičeni do dodatnih točk. Težava pri vsem tem je,

da imajo vrtci skozi šolsko leto prosta mesta, za katera občina plačuje stroške, po drugi strani
pa je na centralnem čakalnem seznamu še nekaj otrok, ki izpolnjujejo pogoje za vpis, vendar
jih starši ne želijo vpisati. Dokler je bilo otrok na centralnem čakalnem seznamu več, so vrtci
prosta mesta lažje zapolnili in navedeno ni predstavljalo težav. Ker pa se število otrok
zmanjšuje in imajo vrtci manj manevrskega prostora, smo skupaj z vodstvi in strokovnimi
službami vseh kamniških vrtcev, pripravili usklajeno besedilo pravilnika, ki bo omogočilo boljšo
zapolnitev prostih mest v vrtcih, glede na aktualno stanje, in s tem vplivalo na nižje stroške
občine.
2. Cilji in načela:
S sprejetjem predlaganega Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu
otrok v vrtec želi občina vplivati na boljšo zapolnitev prostih mest v vrtcih in s tem na nižje
stroške.
3. Ocena finančnih in drugih posledic:
Sredstva za doplačilo razlik oskrbnih stroškov za vrtce so zagotovljena na posameznih
proračunskih postavkah in dodatne finančne posledice niso predvidene. V primeru boljše
zapolnitve prostih mest se bodo stroški celo znižali.
4. Oddaja pripomb in predlogov javnosti na Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec:
Oddaja pripomb in predlogov javnosti je mogoča najkasneje do 12. 2. 2019 na naslov
obcina@kamnik.si ali Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik, s pripisom »pripomba na
predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec«.

Matej Slapar
ŽUPAN

Priloga:
- Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec
- besedilo trenutno veljavnih členov, v zvezi s katerimi se predlagajo spremembe in
dopolnitve

Na podlagi 20. in 20.f člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in 17.
člena Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine
Kamnik na svoji ….. seji dne ………… sprejel
PRAVILNIK
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

1.

člen

V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 17/11, 100/11, 8/15 in 11/18) se
spremeni 8. člen, tako da se po novem glasi:
»Za posameznega otroka vlagatelj lahko odda le eno vlogo za sprejem otroka v vrtec na
območju občine.
Vlagatelj v vlogi navede vrtec in znotraj vrtca z več enotami najmanj 1 oziroma največ 5 enot
(A, B, C, D, E), ki jih rangira od A (najbolj želena) do E (najmanj želena) in v le-te želi vključiti
otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire). Vlogo mora oddati v vrtec prve izbire, v nasprotnem
primeru vrtec vlogo zavrže. Vlagatelj lahko za posameznega otroka odda vlogo samo v enote,
iz evidenc vrtca katerih sledi, da imajo predvideno število prostih mest. V nasprotnem primeru
vrtec vlogo zavrže.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi druge vrtce, v katere želi vključiti otroka, če otrok ne bo
sprejet v vrtec prve izbire (v nadaljevanju: vrtec drugih izbir).
Postopek sprejema otrok na ravni posameznega vrtca poteka tako, da se najprej prosta mesta
v navedenih želenih enotah vrtca prve izbire zapolnijo, nato pa vrtec prve izbire razvrsti otroke
na preostala prosta mesta, ne glede na to, da jih vlagatelj ni označil kot želene. Kot izjemo
vlagatelj lahko označi, da mu najbolj oddaljene enote Vrtca Antona Medveda Kamnik ne
ustrezajo – to so enota Polžki, Palček, Kekec in poldnevni program v Tinkari, ki traja
maksimalno 6 ur dnevno. V primeru zavrnitve enote, v katero je bil otrok razvrščen, se otroka
uvrsti na čakalni seznam vrtca prve izbire in mu ne pripadajo točke za čakanje za naslednje
šolsko leto.
Iz centralnega čakalnega seznama se otroci glede na število točk in prosta mesta razvrščajo
sprva na podlagi navedenih želja, zatem pa so otroci razvrščeni na preostala prosta mesta, ne
glede na to, da jih vlagatelj ni označil kot želene. V primeru zavrnitve, se otroka uvrsti na
centralni čakalni seznam in mu ne pripadajo točke za naslednje šolsko leto.
V primeru, da otrok ni razvrščen v noben vrtec v občini Kamnik, se uvrsti na centralni čakalni
seznam in mu pripadajo 3 točke za čakanje za vpis naslednje leto.
V vlogi lahko vlagatelj izbira med vsemi vrtci: javnim vrtcem in med zasebnimi vrtci s koncesijo.
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva
vnesena v centralno evidenco vpisanih otrok. Ostale oddane vloge vrtci s sklepom zavržejo.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
Vrtec vlogo vnese v informacijski sistem in vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod
katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.«

2. člen
V 16. členu Pravilnika se spremeni besedilo kriterija pod točko 6, tako da se po novem glasi:
»Otrok, ki je bil uvrščen na centralni čakalni seznam v preteklem šolskem letu in mu med
šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v nobenem vrtcu v občini Kamnik, skladno z
določili pravilnika«.
3. člen
Spremeni se 3. odstavek 18. člena, tako da se po novem glasi:
»Vrtec v osmih dneh po seji komisije otroke s prednostnega seznama razporedi v vrtec prve
izbire glede na število točk, starost (letnik rojstva), prosta mesta v posamezni enoti/vrtcu in
glede na program, ki se izvaja v enotah/vrtcih. Pri tem se upošteva vrtec/enote prve izbire, ki
jih je vlagatelj navedel na vlogi oziroma katerakoli enota vrtca, razen izjem, določenih v 4.
odstavku 8. člena tega pravilnika.«
Spremeni se 5. odstavek 18. člena, tako da se po novem glasi:
»Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec prve izbire in v primeru vrtcev z več enotami, v katerokoli
enoto vrtca, razen izjem, določenih v 4. odstavku 8. člena tega pravilnika, se v skladu s
prednostnim seznamom uvrstijo na čakalni seznam.«
4. člen
Spremeni se 4. odstavek 20. člena, tako da se po novem glasi:
»V kolikor je vlagatelj na vlogi v okviru prve izbire navedel vrtec z enotami in odklonil sprejem
v katero od želenih enot in katerokoli od ponujenih enot vrtca, razen izjem, določenih v 4.
odstavku 8. člena tega pravilnika, se otroka uvrsti na čakalni seznam vrtca.«
5. člen
Spremeni se 22. člen, ki se po novem glasi:
»Iz centralnega čakalnega seznama se otroci glede na število točk in prosta mesta razvrščajo
sprva na podlagi navedenih želja, zatem pa so otroci razvrščeni na preostala prosta mesta, ne
glede na to, da jih vlagatelj ni označil kot želene, razen izjem, določenih v 4. odstavku 8. člena
tega pravilnika. V primeru zavrnitve, se otroka uvrsti na centralni čakalni seznam in mu ne
pripadajo točke za naslednje šolsko leto.
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto, pozove k
podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega
čakalnega seznama vlagatelje, ki so navedli vrtec s prostim mestom kot eno izmed izbir ali na
prosto mesto v katerikoli od ponujenih enot vrtca, razen izjem, določenih v 4. odstavku 8. člena
tega pravilnika, glede na starost, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program
vrtca, ki se izvaja v oddelku. Otrok se v tem času ne nahaja na centralnem čakalnem seznamu.
Vlagatelji so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati
pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec otroka vrne nazaj na centralni čakalni seznam in pozove
k sklenitvi pogodbe vlagatelje naslednjega otroka po vrstnem redu iz centralnega čakalnega
seznama.
Če je na isti dan prostih več mest v vrtcih in so ta mesta ustrezna glede na starost otroka,
prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program, ki se izvaja v oddelku, se vlagatelje
pozove k podpisu pogodbe po vrstnem redu izbir vrtcev, ki so jih navedli v vlogi ali katerikoli
od ponujenih enot vrtca, razen izjem, določenih v 4. odstavku 8. člena tega pravilnika.

Vrtec, ki pozove vlagatelje otroka po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega
seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, razen če je to vrtec prve izbire, pridobi
vlogo iz vrtca prve izbire, ob izrecnem privoljenju vlagateljev za prenos vloge, ki je bilo dano v
vlogi, ob vpisu otroka.«
6. člen
Spremeni se 3. odstavek 23. člena, tako da se po novem glasi:
»Pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto, zaradi odklonitve želenega vrtca oziroma
katerekoli enote vrtca, razen izjem, določenih v 4. odstavku 8. člena tega pravilnika, otroku ne
pripadajo točke po kriteriju št. 6.«
7. člen
Spremeni se 24. člen, tako da se glasi:
»V primeru, da je bil otrok v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam in mu
med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v nobenem vrtcu v občini Kamnik, otroku
pripadajo točke po kriteriju št. 6.«
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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BESEDILO TRENUTNO VELJAVNIH ČLENOV, V ZVEZI S KATERIMI SE PREDLAGAJO
SPREMEMBE IN DOPOLNITVE
8. člen
Za posameznega otroka vlagatelj lahko odda le eno vlogo za sprejem otroka v vrtec na
območju občine.
Vlagatelj v vlogi navede vrtec in znotraj vrtca z več enotami najmanj 1 oziroma največ 5 enot
(A, B, C, D, E), ki jih rangira od A (najbolj želena) do E (najmanj želena) in v le-te želi vključiti
otroka (v nadaljevanju: vrtec prve izbire). Vlogo mora oddati v vrtec prve izbire, v nasprotnem
primeru vrtec vlogo zavrže. Vlagatelj lahko za posameznega otroka odda vlogo samo v enote,
iz evidenc vrtca katerih sledi, da imajo predvideno število prostih mest. V nasprotnem primeru
vrtec vlogo zavrže.
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi druge vrtce, v katere želi vključiti otroka, če otrok ne bo
sprejet v vrtec prve izbire (v nadaljevanju: vrtec drugih izbir).
V vlogi lahko vlagatelj izbira med vsemi vrtci: javnim vrtcem in med zasebnimi vrtci s
koncesijo (v nadaljevanju: vrtci).
Vlagatelj lahko v vlogi navede tudi, da želi vključiti otroka v katerikoli vrtec, če otrok ne bo
sprejet niti v vrtec prve izbire niti v vrtce drugih izbir. V kolikor vlagatelj ne izbere možnosti
katerikoli vrtec, se mu ob prostih mestih ponudijo izključno izbrani vrtci.
Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila
prva vnesena v centralno evidenco vpisanih otrok. Ostale oddane vloge vrtci s sklepom
zavržejo.
Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.
Vrtec vlogo vnese v informacijski sistem in vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri,
pod katero se vodi otrok v evidenci vpisanih otrok.
16. člen
Komisija točkuje vloge na podlagi naslednjih kriterijev:
Kriterij
1.

2.

Otrok ima vsaj z enim od staršev
stalno bivališče v Občini Kamnik
oziroma ima vsaj eden od
staršev tujcev v Občini Kamnik
začasno
bivališče
in
je
zavezanec za dohodnino v RS
Otrok, ki ima zaradi razvojne
motnje
(MKB
diagnoza)
priporočilo razvojne ambulante
(razvojnega pediatra), z navedbo
razlogov za nujnost vključitve v
vrtec

Število
točk

10

Potrdilo o stalnem bivališču
oziroma za tujce potrdilo o
začasnem bivališču in dokazilo,
da so zavezanci za plačilo
dohodnine v RS

7

Priporočilo razvojne ambulante

6

Izpisek iz rojstne matične knjige,
kopija dokazila o preživnini,
prejemanju pokojnine oziroma o
vložitvi zahtevka o dodelitvi
otroka
in
določitvi
višine
preživnine s kopijo dokazila o
plačilu sodne takse

3.

Otrok v enostarševski družini*

Potrebna dokazila

4.

5.

6.

7.

Otrok staršev, ki imajo sorojenca
že vključenega v isti vrtec v
Občini Kamnik
Otroci dijakov ali študentov, ki na
dan oddaje vloge niso starejši od
26 let in niso v delovnem
razmerju
Otrok, ki je bil uvrščen na
centralni čakalni seznam v
preteklem šolskem letu in mu
med šolskim letom ni bilo
ponujeno prosto mesto v
želenem vrtcu oziroma enoti
Družine z dvojčki, trojčki itd. ter
družine s tremi ali več
predšolskimi otroki

5

4

Potrdilo o statusu staršev

3

2

Kopija rojstnega lista

*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 kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za
odločitev o varstvu in vzgoji otrok.
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število
točk.
18. člen
Za preostale vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev oblikuje prednostni seznam tako,
da razvrsti vse vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega števila.
Če je več otrok doseglo enako število točk, se pri oblikovanju prednostnega seznama
upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, ko
ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer
zadnje tri cifre iz EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh
cifer EMŠO.
Vrtec v osmih dneh po seji komisije otroke s prednostnega seznama razporedi v vrtec prve
izbire glede na število točk, starost (letnik rojstva), prosta mesta v vrtcu in glede na program,
ki se izvaja v vrtcu.
Tako vrtec oblikuje seznam sprejetih otrok.
Otroci, ki niso bili sprejeti v vrtec prve izbire, se v skladu s prednostnim seznamom uvrstijo
na čakalni seznam.
Seznam sprejetih otrok in čakalni seznam se objavita na oglasni deski in na spletni strani
vrtca.
Podatki o otrocih na seznamu sprejetih otrok in čakalnem seznamu se objavijo pod šifro, s
katero je vlagatelj pisno seznanjen.
Čakalni seznam posameznega vrtca velja do oblikovanja centralnega čakalnega seznama.
20. člen
Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih vlagateljev zoper obvestila iz prejšnjega člena, vrtec
vlagateljem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih
pravicah in obveznostih med vrtcem in vlagatelji.
Vlagatelji otroka so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva skleniti pogodbo z vrtcem,
v nasprotnem primeru se šteje, da so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.
Tudi v primeru, da vlagatelji pisno odklonijo ponujen vrtec oziroma enoto vrtca, se šteje, da
so umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec.

Kolikor je vlagatelj na vlogi v okviru prve izbire navedel vrtec z enotami in odklonil sprejem v
katero od želenih enot, se šteje, da je umaknil vlogo za vpis otroka v vrtec.
S sklenitvijo pogodbe med vrtcem in vlagatelji se šteje, da je otrok vključen v vrtec.
22. člen
Vrtec, ki ima po končanem postopku sprejema otrok v vrtec novo prosto mesto, pozove k
podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega
čakalnega seznama vlagatelje, ki so navedli vrtec s prostim mestom kot eno izmed izbir ali če
so se v vlogi opredelili za katerikoli vrtec, glede na starost, prosto mesto v posameznem
oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
Otrok se v tem času ne nahaja na centralnem čakalnem seznamu.
Vlagatelji so dolžni v roku 15 dni od dneva vročitve poziva k sklenitvi pogodbe podpisati
pogodbo, v nasprotnem primeru vrtec otroka vrne nazaj na centralni čakalni seznam in pozove
k sklenitvi pogodbe vlagatelje naslednjega otroka po vrstnem redu iz centralnega čakalnega
seznama.
Če je na isti dan prostih več mest v vrtcih in so ta mesta ustrezna glede na starost otroka,
prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program, ki se izvaja v oddelku, se vlagatelje
pozove k podpisu pogodbe po vrstnem redu izbir vrtcev, ki so jih navedli v vlogi.
Vrtec, ki pozove vlagatelje otroka po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega
seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, razen če je to vrtec prve izbire, pridobi
vlogo iz vrtca prve izbire, ob izrecnem privoljenju vlagateljev za prenos vloge, ki je bilo dano v
vlogi, ob vpisu otroka.
23. člen
Če vlagatelji otroka s centralnega čakalnega seznama, ki so bili pozvani k podpisu pogodbe
o vključitvi otroka v vrtec, odklonijo sprejem otroka v ponujen vrtec oziroma enoto vrtca ali ne
sklenejo pogodbe z vrtcem v roku iz prejšnjega odstavka, se ne more šteti, da so umaknili
vlogo. Otroka se vrne na centralni čakalni seznam, kjer ostane do vključitve v vrtec oziroma
do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bil oblikovan centralni čakalni seznam.
Za odklonjeni vrtec oziroma enoto vrtca otrok do konca šolskega leta, za katerega velja
centralni čakalni seznam, ne more dobiti nove ponudbe, razen v primeru novega razpisa.
Pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto, zaradi odklonitve želenega vrtca oziroma
enote vrtca, otroku ne pripadajo točke po kriteriju št. 6.
24. člen
V primeru, da je bil otrok v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam in
mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v želenem vrtcu oziroma enoti vrtca,
otroku pripadajo točke po kriteriju št. 6.

