Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF)
ter 17. člena Statuta Občine Šenčur (Uradni vestnik Gorenjske štev.: 2/11) je Občinski svet
Občine Šenčur na svoji dopisni seji dne 25.1.2016 sprejel
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

1. člen
Ta pravilnik spreminja in dopolnjuje Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradno glasilo
slovenskih občin št. 34/2011).
2. člen
Črta se 4. odstavek 3. člena.
3. člen
6. člen se spremeni tako, da se na koncu stavka doda:
''Brez priloženih zahtevanih dokazil vloga ni popolna. Upoštevani bodo samo kriteriji, ki jih
vlagatelj označi po priloženih navodilih in za označen kriterij priloži ustrezna dokazila. Pritožba
zoper neupoštevanje neoznačenega kriterija ni dopustna.''

4. člen
Drugi odstavek 11. člena se spremeni tako, da se glasi:
''V primeru, ko o sprejemu otrok odloča komisija, morajo starši vključiti otroka v vrtec s 1.
septembrom tekočega leta ali z dnem oblikovanja novega oddelka med šolskim letom oz.
naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oz. naslednji dan po poteku
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Otroka s posebnimi potrebami pa morajo starši vključiti v vrtec z dnem, ki je določen v odločbi
o usmeritvi otroka v vrtec.''
5. člen
V drugi alinei prvega odstavka 12. člena se za besedno zvezo (v nadaljevanju ZUP) črta besedna
zveza ''v nadaljnjem besedilu…''
6. člen
Na koncu prvega odstavka 17. člena se doda besedilo:
''Dodatni kriterij je število, ki ga sestavljajo zadnje tri števke EMŠO otroka (11., 12., 13.
števka), prednost ima otrok z nižjo vrednostjo tega števila.''

7. člen
V 18. členu se v prvem odstavku črta beseda ''in'' ki se nadomesti z besedo ''ali''.
V drugem odstavku se na koncu stavka za besedo dopusten, doda besedilo: '', prav tako ni
dopusten ugovor za neupoštevanje neoznačenega kriterija.''
8. člen
V 20. členu se doda drugi odstavek, ki se glasi:
''Izpisi bodočih prvošolcev so že upoštevani pri oblikovanju seznama sprejetih otrok za novo
šolsko leto.''
9. člen
Spremeni se tretji odstavek 21. člena, tako, da se glasi:
''V kolikor je bilo vlagatelju ponujeno mesto v vrtcu, ki ga je v vlogi za vpis otroka v vrtec
označil kot prvo ali drugo izbiro, pa je iz kakršnihkoli razlogov vključitev otroka odklonil, se
otroka iz čakalnega seznama izbriše in pri ponovnem vpisu v vrtec ni upravičen do dodatnih
točk, ki jih prinaša vpis v čakalni seznam.
V primeru, da je bilo vlagatelju ponujeno mesto v vrtcu, ki ga v vlogi ni označil kot svojo izbiro
in je vključitev otroka odklonil, otrok ostane v čakalnem seznamu in je pri ponovnem vpisu v
vrtec upravičen do dodatnih točk, ki jih prinaša vpis v čakalni seznam.''
10. člen
V tabeli se besedilo 4. točke 25. člena spremeni tako, da se glasi:
''Otrok, ki je bil na čakalni seznam uvrščen po končanem postopku rednega vpisa otrok v vrtec
v preteklem šolskem letu, pa mu med letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu 1. ali 2.
izbire.''
Za tabelo se doda nov stavek, ki se glasi:
''Kriterij se označi tako, da se obkroži zaporedno številko in črko (če je) pred kriterijem, ki je
izpolnjen.''
11. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, smiselno
pa se uporablja od 1.2.2016.
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