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Pravilnik

o

v

sprejemu otrok

Osnovno aolo

Prevalje, enoto Vrtec Prevalie
Na podlagi 20. dlena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 5t.

100/2005 - uradno prediideno besedilo, 2512008,
36/2010 in 55/2017), Odloka o ustanovitvi javnega
vzgojno-izobra:evalnega zavoda Osnovna Sola Franja
Goloba Prevalje (Uradni list RS, 5t. 7312005, 7512005popr., 5/2006 in Uradno glasilo slovenskih obain at.
912007, 16l2107-popt., 2712009 in 4212013) in '17. 6lena
Statuta Obaine Prevalje (Uradno glasilo slovenskih obain,
St. 70/2015) le Obainski svet Obdine Prevalje, na svoji
26. redniseji, dne 1.2.20'18 sprejel
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Vlogo za sprejem otroka v vrtec vlozijo starii osebno na
sedezu zavoda alijo poiljejo po posti na naslov zavoda.
Ce stadi oddajo nepopolno vlogo, oziroma de vrtec
zaradi uporabe kriterijev za sprejem potrebuje Se druge
podatke, lahko starse pozove k odpravi pomanjkljivosti
oziroma dopolnrtvi vloge in doloai rok za odpravo
pomanjkljivosti ali dopolnitev vloge. Dopolnitev je mozna
tudr po elektronski poati. telefonu ali uslno. O tem se

napise uradnr zaznamek. ee vloga nr dopolnjena v
dolodenem roku, se jo obravnava in o sprejemu otroka
odloda na podlagi podatkov, kijih vloga vsebuje.

Vrtec in komisija za sprejem otrok lahko preverita
v vlogr za sprejem, ae

prav,lnost podalkov navedenrh

o njihovi verodostojnosti. Pravilnost
podatkov preverita pri upravljalcih zbirk podatkov. V

obstaja dvom
PRAVILNIK
O SPREJEMU OTROK V OSNOVNO SOLO
PREVALJE, ENOTO VRTEC PREVALJE

l.

primeru, da se ugotovi nepravilnost podatkov, navedenih
v vlogi. se o sprejemu okoka odloai na podlagi podatkov,
pridobljenih pri upravljalcih zbirk podatkov.
Sprejeta vloga se vpile v posebno evidenco vlog.

Sploane dolodbe

l. ilen
Ta pravilnik doloaa kriterije za sprejem in postopek
sprejemanja otrok v Osnovno 5olo Franja Goloba
Prevalje, Enoto Vrtec Prevalje (v nadaljevaniur vrtec).

6,

sprelemu otrok

Vrtec vpisuje in sprejema predaolske otroke v svoje
programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.

je

Vrtec lahko sprejme otroka, ko

dopolnil starost

najmanj enajst mesecev, de starsi ne uveljavljajo vea

pravice

do

v

vrtec ravnatelj zavoda ali

druga
ravnatelj.
Ravnatelj vsem starSem izda obvestilo o sprejemu otroka
v vrtec, kidoloda datum vkljuditve otroka v vrtec in rok za

pooblasaena oseba,

2.6len

starievskega dopusta

v

obliki

polne

ilen

(odloaan e o sprejemu otrok)
V primeru, da je Stevilo prispelih vlog za spreiem v vrtec
manjSe ali enako atevilu prostih mest v vrtcu, odloaa o

ki jo za to pooblasti

sklenitev pogodbe med zavodom in starsi otroka. Zoper
to obvestilo lahko starsi v petnajstih dneh vlo:ijo ugovor.
O ugovoru odloaa svet vrtca, ki mora odloditi najkasneje

odsotnosti z dela. Za starse otrok, ki so oddali vlogo za
vpis otroka v vrtec, pristojni center za socialno delo vrtcu
na njegovo zahtevo posreduje podatke o izteku pravice

v tridesetih dneh.

do starsevskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti
informacije o atevilu mest, ki jih zagotavlja za predsolske
otroke, o Stevilu prostih mest, ki so starsem na voljo an
podatek o predvideni 6akalni dobi, ki predstavlja aas od

sprejem otrok. Komisijo za sprejem otrok v vrtec imenuje
ravnatelj zavoda s posebnim sklepom, v skladu z doloiili
tega pravilnika.

vpisa otroka

v vrtec do mo:nosta
ilen

Vrtec lahko sprejme toliko predsolskih otrok, kot jim to

dopusdajo prostorski normativi

in

normativi za
oblikovanje oddelkov v skladu z veljavno zakonodajo.
Vrtec pri razporejanju sprejetih otrok v enote lahko
uposteva zelje starsev, kadar je itevilo prispelih vlog za
sprejem v vrtec manjSe ali enako atevilu prostih mest v

posamezni enoti V primeru, da je vlog za vpis otrok v
posamezno enoto vrtca vea, kot jih vrtec skladno z
normativi lahko sprejme, se o sprejemu otrok odloda
skladno s 6. alenom tega pravilnika

ll.

Postopek vpisa otrok v vrtec
4,

ilen

0avnivpis)

Vrtec vsako leto objavi javni vpis novincev za naslednje
ga pred obiavo uskladi obdino
ustanoviteljico

Solsko leto,

z

ki

Javni vpis otrok se objavi na oglasnih deskah v vsaka
enoti vrtca, na spletni strani vrtca, v sredstvih javnega
obvescanja in na krajevno obr6ajen nadrn.
5.

7. 6len
(aestava komisije)

njegove vkljuaitve v

program vrtca
3.

Ce je vlog za vpis otrok v vrtec vea, kot je v vrtcu
prostih mest, odloda o sprejemu otrok komisija za

ilen

(vloga za vpis)

Komisijo za sprejem otrok sestavljajo trije dlani:
en predstavnik oS Prevalje, Enote Vrtec Prevalje, ki
ga imenuje ravnatelj,
en predstavnik staasev, ki ga imenuje Svet starSev
Enote Vrtec Prevalje,
en predstavnik ustanovitelja, ki ga imenuje Obdinski
svet Obaine Prevalje.
Clani komisije za sprejem otrok v vrtec so imenovani za
dobo Stirih (4) let. Mandat alana komisije, predstavnika

.
.
.

starsev,

je

vezan na vkljudenost njegovega otroka v

vrtec.

elan komisre, ki je predstavnik Enote Vrtec Prevalje, je
predsednik komisije. Predsednik komisije sklicuje in vodi
delo komisije.
8, alen
(naCin dela komisUe)
Delo komisije poteka na sejah. Komisija je sklepdna, de
ie na seji navzoaih vsaj 2y3 6lanov. Na seji komisije so
lahko prisotni samo dlani komisije, oseba, ki vodi
postopek vpisa in zapisnikar. Administrativna dela za
komisijo izvaja vrtec.
Komisija sprejema odloaitve
veaino glasov vseh
svojih alanov. O delu komisije se vodi zapisnik, ki ga

z

podpisejo

vsi alani komisije. Zapisnik se hrani

v

dokumentaciji vrtca skladno z veljavnimi predpisi.

Starsi oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: stanii), ki

Zeliio vpisati otroka v vrtec, oddajo pisno vlogo na
obrazcu, ki ga dobijo na sedezu zavoda ali na spletni
strani Osnovne Sole Franja Goloba Prevalje, Enote Vrtec
Prevalje.

9. dlen
(postopek odloiania komisiie)
Komisija odloaa o sprejemu otrok praviloma enkrat
letno, najkasneje do konca meseca maja za naslednje
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aolsko leto. Med letom

pa po potrebi v

primeru
preoblikovanja
obstojeaega oddelka. Komisija o sprejemu otrok odloda
po doloabah skrajsanega ugotovitvenega postopka,
doloaenem v zakonu, ki ureja sploSni upravni postopek.
Komisija obravnava vloge v skladu z doloaili zakona o
vrtcih in tem pravilnikom.
vlogi
Komisija na podlagi podatkov, navedenih

oblikovanla novega oddelka

ali

v

oziroma podatkov, ki jih pridobi od upravljalcev zbirk
podatkov, doloai Stevilo todk po posameznih kriterijih in
doloai prednostni v.stni red otrok za sprejem v vrtec.

lll.

.

otrok s posebnimi potrebami, ki je glede na vrsto in
stopnjo primanjkljaja, ovire oz. motnje opredeljen v
zakonu, ki ureja usmeianje otrok s posebnimi
potrebami, ee starSi prilo2ijo ustrezna dokazila
(odlodbo pristojnega organa);
otrok, za katerega starsi predloZijo mnenje centra
za socialno delo o ogrozenosti zaradi socialnega
polo2aja druiine (Uposteva se mnenje, katerega
vsebina je skladna z dolodbami Zakona o vrtcih.).
Vloga za vpis otroka iz prejsnjega odstavka se
obravnava prednostno. brez toakovanja vloge.

.

Kriteriji za sprejem otrok v vrtec
10.

Stran 105

11. alen

(kriteriii za spreiem otrok)
Komisija za sprejem otrok odloda o sprejemu otrok v

ilen

(prodnost pri sprejemu v vrtec)

vrtec na podlagi naslednjih kriterijev:

Prednost pri sprejemu v vrtec ima
St. toak

Kriterii za spreiem otrok v vrtec':
Sklop 1: Stalno prebivaliSEs (uposteva se ena izmed moinosti)
a) Otrok in oba staria imaio stalno prebivalisae v Obaini Prevalje

b)
c)

20 toak
20 toak
'15 toak

a)
b)

5 toak
5 toak

a)

3 todke

Otrok v enostarSevskidruzini in stara imata stalno prebivaliiae v Obaini Prevalie.**
Otrok je prijavljen pri stariu, ki ima stalno prebivalia6e v Obdini Prevalje, drugi stars ima stalno
prebivaliSde izven obmodja Obdine Prevalje.
Sklop 2: Vkljuaenost otrok v vrt€c
Dru2ina ima v Enoto Vrtec Prevalje Ze vkljucenega enega ali vea otrok.
Soaasen spreiem dveh ali vea otrok iz iste druzine
Sklop 3: Stevilo otrok Y druiini
V druZini so trije mladoletni otroci alived
Sklop 4: Zaposlitveni status starSev (upoSteva se ena izmed moznosti)
Zaposlena sta oba starsa
zaposlena mati samohranilka ali ode samohranilec
Zaposlen je en stars, drugi ima status atudenta. dijaka ali kmeta
Oba starsa imata status itudenta, dijaka ali kmeta
Zaposlen ie en stars, druqije nezaposlen
Eden od starsev ima status Studenta, dijaka ali kmeta, drugije nezaposlen

a)
b)
c)
d)
e)
l)
Sklop 5: Drugo
a) Za otroka ie bil odlozen vpis v osnovno Solo
b) Otrok je bil v preteklem Solskem letu ob rednem vpisu na dakalni listi za sprejem v vrtec, ki jo je

7
7
7
7

todk
to6k
toak
toak

4 toake
4 to6ke
10 toak
8 toak

izdelala komisiia za spreiem otrok, in celo Solsko leto ni bilsDreiet v vrtec.

.V kolikor pri posameznem sklopu nobeden od kriterijev ni izpolnjen, se vloga za ta sklop toakuje z 0 toakami.

"Za

.
.

enostarsevsko druzino se Steje skupnost enega od starsev z otroki:
kadar je drugi od starsev umrl ali je drugi od staraev neznan ali je pogresan, ali
kadar otrok iivi z enim od starsev na podlagi pravnomodne sodne odlodbe, s katero je odlodeno o varstvu in vzgoji otrok
ali kadar pred pristojnim sodiSdem te6e postopek za odloditev o varstvu in vzgoji otrok.

Komisija vrednoti vloge na podlagi kriterijev iz prejSnjega
odstavka tega dlena. Komisija oblikuje prednostno listo
glede na dose:eno Stevilo todk. V primeru, da dva ali vea

prijavljenrh olrok

na podlagr krfenjev iz

prejanjega

odstavka tega dlena pravilnika dose2eta enako atevilo
todk, se kot dodatni kriterij pri uvrstitvi na prednostno listo
upoiteva starost otroka. Prednosl pri sprejemu ima
starelsi otrok
12. alen
(odloaanje o spreiemu otrok in obyeSdanje)

Vrtec glede na Stevilo prostih mest in skladno s
prednostnim vrstnim redom odloii, koliko otrok bo
sprejetih v vrtec. Otroci, ki niso sprejeti v vrtec, se v
skladu s prednostnim vrstnim redom uvrstijo na aakalni
seznam. Vrtec seznam sprejetih otrok in dakalni seznam
v Sifrah objavi na oglasnih deskah vrtca in na spletni
stranavrtca.
izpisom vseh
Vrtec vsem staraem izda obvestilo
podatkov iz seznama sprejetih otrok ali cakalnega
seznama za njihovega otroka. Zoper obvestilo o
prednostnem vrstnem redu lahko starSi vlozijo ugovor. O
ugovoru odloaa svet vrtca.

z

StarSem otrok, ki so sprejeti v vrtec, vrtec poslje poziv k
sklenitvi pogodbe o medsebojnih pravicah in obveznostih
med vrtcem in starSi. S podpisom pogodbe med vrtcem
in starsi se ateje, da je otrok vkljuaen v vrtec. Starsi
mora,o ob vkljuditvi otroka v vrtec predloZiti potrdilo
pediatra o zdravstvenem stanju otroka.

13.6len
(zapolnitev prostih mest in vpis otrok med aolskim
letom)
Vrtec na prosta mesta, ki se sprostijo med Solskim letom,
sprejme otroke s dakalnega seznama. Na prosto mesto
se vkljuai otrok, ki ustreza starostni skupini, kjer se je
mesto sprostilo in je najvlSje na dakalnem seznamu. V
primeru. da vrtec nima aakalnega seznama oz. se je v
vrtcu sprostrlo prosto mesto na katerega nr mogode
vkljuaiti nobenega otroka s aakalnega seznama, lahko
star6i otroka v vrtec vpisejo tudi med Solskim letom. Vrtec
o spreJemu otrok odloaa skladno z dolodbo 6. alena tega
pravilnika.

V skladu z dolodbo 6. alena tega pravilnika vrtec o
sprejemu otrok odloaa tudi v primeru, kadar se med
Solskim letom v vrtcu oblikuje nov oddelek ali se
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preoblikuje obstojedi oddelek in je
vrtec mogode
vkljuaiti dodatno Stevilo otrok.
Otroci, ki izpolnjujejo pogoje za vpis v vrtec, a so starsi
zamudili rok vpasa, se uvrstijo na dakalni seznam po
vrstnem redu prispelih vlog.

Stran 106

v

lT. alen
Pravilnik zadne veljati naslednji dan po obiavi v Uradnem
glasilu slovenskih obain.
Stevilka: 602-0001/2018
Datum: '1.2.20'18

14. dlen

(izpis otroka iz vrtca)
Starai otroka v vrtec praviloma vpiiejo za celo Solsko leto
(od
prihodnjega
tekoaega leta do
koledarskega leta). Starsi lahko otroka kadarkoli stalno
izpiSejo iz vrtca. Starsi morajo izpis otroka iz vrtca pisno
sporoditi vrtcu najmanj 15 dni pred nameravanim

1.9.

izpisom. Uposteva

se samo pisni izpis, oddan

na

predpisanem obrazcu (lzpis otroka iz Vrtca Prevalje).

Stargi lahko v posameznem golskem letu otroka tudi
zadasno izpi5ejo iz vrtca za neprekinjeno obdobje enega
ali najvea dveh mesecev. Starii so dolzni zaaasni izpis
otroka pisno napovedati na obrazcu (Zadasni izpis otroka
iz Vrtca Prevalje) najpozneje en teden pred prvim dnem

odsotnosti otroka iz vrtca. Stariem se za obdobje, ko

iz Enote Vrtec Prevalje, ter ga nato
ponovno vpiaejo v vrtec, zara6unajo stroski, ki nastanejo
z zadasnlm izpisom. Za das, ko je otrok zaaasno izpisan
iz vrtca, se stariem zaraduna 25% cene programa glede
na izdano odloabo o viiini pladila za program vrtca,
znilano za stroske prehrane. Ob ponovnem vpisu otroka
vrtec otroku ni dolian zagotoviti mesta v isti skupini in isti
enoti kot jo je obiskoval pred izpisom. Razliko do polne
cene programa za otroke s stalnim bivaliaaem v Obdini
Prevalje, ki so vkljuaeni v oS Franja Goloba Prevalje,
Enoto Vdec Prevalje, krije Obaina Prevalje.
otroka izpisejo

lV.

Konane dolodbe
15. alen

zadeve, ki niso urejene s tem pravilnikom se
neposredno uporabljajo dolodbe Zakona o vrtcih. V
primeru spremembe Zakona o vrtcih prenehajo veljati
doloabe tega pravilnika, ki so v nasprotju z zakonom in
se neposredno uporabljajo dolodbe zakona.
16.

o

Prevalie za leto 2018
Na podlagi 26. dlena Zakona o politi6nih strankah (Uradni

list RS, St. 100/05 - uradno preai56eno besedilo, 103/07,
99/13 in 46/14) in 17. alena Statuta Obaine Prevalje
(Uradno glasilo slovenskih obtin, St. 70/2015) je Obdinski
svet Obdine Prevalje na 26. redni seji dne 01.02.2018
sprejel

SKLEP
O FINANCIRANJU POLIT16NIH STRANK
V OBEINI PREVALJE
ZA LETO 2018
1. 6len

Politidnim strankam, ki so kandidirale svoje kandidate na
zadnjih volitvah v obainski svet in so prejele najmanj 50%
glasov, kot jih je potrebno za izvolilev enega dlana
obdinskega sveta (Stevilo veljavnih glasov: itevilo mest v

sprejemu otrok

v

x

50:'100), pripadajo sredstva iz

proraduna obdine, sorazmerno Stevilu glasov volivcev, ki
so jih dobile na volitvah tako, da skupna vrednost
sredstev znasa 12.551,86 EUR, ki jih ima obdina
opredeljene po predpisih, ki urejajo financiranje obdin an s
katerimi lahko zagotovi izvajanje ustavnih in zakonskih
nalog (primerna poraba)za posamezno leto
2. alen

ilen

dnem uveljavitve tega pravilnika preneha

Pravilnik

Sklep o financiraniu politidnih strank v Obaini

53

obdinskem svetu

Za

Z

Obdina Prevalje
dr. Matija Tasi6 :upan

31.8.

veljati

Osnovno Solo Prevalje,

Enoto Vrtec Prevalje (Uradno glasilo slovenskih obain, St.
7t2OO9).

Z dnem

uveljavitve tega pravilnika preneha veljati V.
todka Sklepa o doloiitvi cen programov v Osnovni Soli
Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje (Uradno

Politadne stranke. ki so kandidirale kandidate na lokalnih

volitvah, 5. oktobra 20'14 in so na podlagi 26. alena
Zakona o politianih strankah (Uradni list RS, St. 100/05 uradno preaisaeno besedilo, '103/07, 99/13 in 46/14)
upravidene pridobiti sredstva na nadin in v viSini, dolodeni

v ',. dlenu tega sklepa, iz proraduna obaine, so:

glasilo slovenskih obain, at. 46/2017).

Stevilo qlasov

Politi6na stranka
DeSUS - DEMOKRATICNA STRANKA UPOKOJENCEV SLOVENIJE
SDS . SLOVENSKA DEMOKRATSKA STRANKA
SMC . STRANKA MIRA CERARJA
SD . SOCIALNI DEMOKRATI
NOVA SLOVENIJA . KRSCANSKI DEMOKRATI

295
269

248
182
137

3. ilsn
Posamezne politiane stranke prejmejo iz proraduna obdine za leto 2017

Politiana stranka

DeSUS

Stevilo glasov

DEMOKRATICNA STRANKA UPOKOJENCEV

SLOVENIJE
SDS . SLOVENSKA OEMOKRATSKA STRANKA
SMC . STRANKA MIRA CERARJA
SD . SOCIALNI DEMOKRATI
NOVA SLOVENIJA . KRSEANSKI DEMOKRATI

Letno EUR
3.273,92

265

248
142

2.985.37
2.752.31
2.019.84

137

L520,43

SKUPAJ:

12.551,86

