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Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 12/96, 44/00, 78/03 in 113/03, 72/05) in 
Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Pivka (Ur. l. RS, št. 10/97, 45/97, 29/98, 
48/02, 53/08) ter Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Osnovna šola Košana (Ur.l. RS, št. 
10/97, 70/06, 53/08)  sta Sveta zavoda OŠ Pivka na svoji dopisni seji dne  19. 2. 2009 in OŠ  
Košana na svoji seji dne 23. 2. 2009 v soglasju z ustanoviteljem Občino Pivka sprejela 
 

 

PRAVILNIK O KRITERIJIH IN NAČINU SPREJEMA PREDŠOLSKIH   

 

OTROK V VRTEC V OBČINI PIVKA  

 

 

I. SPLOŠNE DOLOČBE 
 
     1. člen 

 
S tem pravilnikom se ureja postopek sprejema predšolskih otrok (v nadaljevanju: otrok) 
prvega in drugega starostnega obdobja, sestavo in način dela komisije za sprejem 
predšolskih otrok ter kriterije za sprejem otrok v vrtec. V občini Pivka delujeta dva vrtca, in 
sicer enota vrtca pri OŠ Košana in enota vrtca pri OŠ Pivka. 
Sestavni del pravilnika so določila o plačevanju oskrbnine. 
 
 
II. VPIS IN SPREJEM OTROK 

 
2. člen 
 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje 
programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto. Starši vpišejo otroka v vrtec tako, da  
oddajo vlogo na predpisanem obrazcu, ki je skupen obema vrtcema. 
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec ter o drugih pogojih za sprejem 
otroka v vrtec (sklenitev medsebojne pogodbe; predložitev zdravniškega potrdila o tem, da 
se otrok lahko vključi v institucionalno varstvo; za otroke s posebnimi potrebami se priloži  
odločba o usmeritvi, …).  
 
Če vrtec med šolskim letom otroka ne more sprejeti, temveč ga lahko sprejme šele s 1. 
septembrom tekočega leta, starše o tem obvesti v najkrajšem možnem času.   
 
Enako ravna vrtec tudi, če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, vrtec pa 
predvideva, da bo tekom šolskega leta lahko zagotovil dodatna prosta mesta. Če se starši 
strinjajo, se otroka uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa.  
 

3. člen  
 
Vrtec lahko sprejme toliko otrok, kolikor dopuščajo prostorski normativi in normativi za 
oblikovanje oddelkov (Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/2005, 82/2005). 
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4. člen 
 
Vlagatelj prijave je na poziv vrtca dolžan, da v  roku 8 dni priloži morebitne manjkajoče 
listine: potrdilo centra za socialno delo, potrdilo o zaposlenosti staršev itd. (obvezne priloge 
pri spomladanskem vpisu), če pri prijavi uveljavlja prednost za sprejem. 
 
Sprejem otrok za novo šolsko leto se praviloma potrdi do prvega junija. 
 
Strokovni delavci vrtca staršem po potrebi svetujejo glede izbire programa, primerne starosti 
otroka za vstop v vrtec ter pomagajo in svetujejo pri drugih odločitvah v zvezi z vstopom v 
vrtec. 

 
5. člen 

 
Sprejeta prijava se označi z zaporedno številko in vpiše v posebno evidenco prijav, ki jo vodi 
pomočnik ravnatelja oz. oseba, ki jo ravnatelj pisno pooblasti. 
  

6. člen 
 

V kolikor je število prijav za sprejem v vrtec manjše od števila prostih mest, odloča o 
sprejemu otrok ravnatelj vrtca, ki v skladu s starostjo otrok oblikuje  posamezne oddelke. 
 
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v posameznem oddelku prostih mest, odloča o 
njihovem sprejemu Komisija za sprejem otrok v vrtec. 

 
7. člen 

 
Redni vpis v vrtec se izvede praviloma konec meseca marca za naslednje šolsko leto. Razpis 
se objavi v sredstvih javnega obveščanja in na oglasnih deskah vrtca, osnovne šole in njenih 
podružnic. 
 

8. člen  
 

Vrtca objavita skupni razpis.  
Skupni vpis vključuje: 

- uporabo enakega vpisnega lista, 
- starši lahko otroka z enim obrazcem vpišejo v oba vrtca, pri tem pa v vpisnem listu 

navedejo vrtca po prioriteti. 
Starši vrtec, v katerega bi želeli otroka vključiti, navedejo na prvo mesto, na drugo mesto pa 
vrtec, katerega želijo otroka vključiti v primeru, ko otrok v vrtcu, ki je naveden kot prva izbira 
ni sprejet oz. je uvrščen na čakalno listo.  
 
Starši praviloma oddajo vlogo v vrtec, ki so ga navedli pod prvo izbiro. 
 
Vrtec, ki je prejel vloge, s katerimi starši kandidirajo za sprejem otroka v oba vrtca, je dolžan 
drugemu vrtcu poslati fotokopije vpisnih listov v roku osmih dni po zaključenem vpisu. 
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III. KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK 
 

9. člen 
 
Sestavo in način dela komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določi Svet Osnovne šole 
Pivka oz. Svet Osnovne šole Košana v soglasju z ustanoviteljem. Komisijo imenuje ravnatelj 
zavoda. 
 
Komisija se imenuje v vsakem vrtcu posebej in deluje neodvisno od komisije za sprejem v 
drugem vrtcu.  
 
Komisija šteje tri člane in jo sestavljajo: 
 

- en predstavnik strokovnih delavcev vrtca 
- en predstavnik staršev  
- en predstavnik ustanovitelja. 

 
Predstavnik staršev in predstavnik ustanovitelja sta člana Sveta Osnovne šole Pivka oz. 
Osnovne šole Košana.  
Komisija je sklepčna ob prisotnosti 2/3 članov komisije. 
V posebnih primerih se na sejo lahko povabi predstavnika Centra za socialno delo, 
patronažne službe, Centra za svetovalno delo otrok, mladostnikov in družine. 
 
 

10. člen 
 

Člani komisije so imenovani za dobo štirih let in so lahko večkrat ponovno imenovani. 
Mandat predstavnika Sveta staršev je povezan s statusom otroka v vrtcu, predstavnika 
ustanovitelja pa s statusom člana Sveta OŠ Pivka oz. Sveta OŠ Košana. 
 
Komisija dela na sejah. Delo komisije vodi predsednik, ki ga izvolijo člani komisije izmed sebe 
na svoji prvi seji. 
 
Seje komisije sklicuje predsednik komisije v dogovoru z osebo, ki jo pooblasti ravnatelj šole. 
Na sejah komisije obvezno sodeluje pomočnik ravnatelja v vrtcu oz. oseba, ki jo ravnatelj 
pisno pooblasti. Ta opravi pripravljalni postopek za delo komisije, vendar nima pravice 
glasovanja.  
Komisija zaseda po zaključenem postopku sprejema otrok v OŠ, ko so znani otroci, ki imajo 
odložen vpis v šolo. 
 
Komisija sprejema svoje odločitve s sklepi na podlagi vnaprej postavljenih kriterijev.  
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11. člen  
 

Na sejah se vodi zapisnik, iz katerega mora biti razvidno: 

• ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje, 

• kraj, datum in ura seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec, 

• imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca, 

• število oddelkov posameznega starostnega obdobja v vrtcu, 

• ugotovitev števila prostih mest po oddelkih v vrtcu, 

• seznam sprejetih otrok po prioritetnih kriterijih, 

• seznam odklonjenih otrok po vrstnem redu za sprejem med šolskim letom po 
prioritetnih kriterijih v primeru novonastalih prostih mest. 

 
 

Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. Zapisnik predstavlja dokumentacijo vrtca. 
Zapisnik se mora hraniti v skladu s Pravilnikom o dokumentaciji v vrtcu (Ur. l. št. 41/97). 

 
 
12. člen 

 
Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno, najkasneje do 31. maja 
koledarskega leta. 
 
 

13. člen 
 
Komisija mora obravnavati vse vloge,  v skladu s 6. in 8. členom tega pravilnika, ki so bile 
vložene do zaključka razpisa v mesecu marcu oz. začetku aprila in omogočajo sprejem otrok s 
01.09. v naslednjem šolskem letu. 
 
 

14. člen 
 

Komisija v skladu s petim odstavkom 20. člena Zakona o vrtcih najprej izmed vpisanih otrok 
izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi oz. potrdilo centra za 
socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine ter sprejme o tem 
sklep.   
 
Preostale vpisane otroke komisija izbere po kriterijih, ki jih je določil svet vrtca v soglasju z 
občino ustanoviteljico.  
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Komisija odloča o sprejemu otrok v  vrtec na podlagi naslednjih kriterijev: 
 

ZAP. ŠT. KRITERIJ št. točk 

1. a) Starši (ali eden od staršev v primeru enoroditeljske družine) imajo  
    skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine. 
 
b) Otrok in starši so tuji državljani, ki prebivajo na območju občine Pivka 
(predložijo potrdilo o začasnem bivališču). 

 
 

15 

2. Vrtec, ki je naveden kot prva izbira. 15 

3. Otrok, ki mu je bil odložen vpis v osnovno šolo. 10 

4. Otrok, ki bo v naslednjem letu vstopil v osnovno šolo. 4 

5. V vrtec Pivka so že vključeni otrokovi bratje in sestre in vsaj eden od njih 
bo v prihodnjem šolskem letu še obiskoval vrtec.  

3 

6. Vsak dodatni vzdrževan otrok v družini. 1 

7. Otrok v enoroditeljski družini. 5 

8. Otrok obeh zaposlenih staršev (oziroma zaposlenega starša v primeru 
enoroditeljske družine) ali staršev študentov. 

14 

9. Otrok, ki ima zaposlenega enega starša in drugi starš je iskalec 
zaposlitve. 

2 

10. Otrok, uvrščen na seznam za prednostni sprejem, ki ga je potrdila 
komisija v preteklem letu, 
- če sta zaposlena oba starša: 
- če je zaposlen le eden od staršev:   
-     če sta oba starša nezaposlena: 

 
 

6 
3 
1 

11 mesecev ali več 15 

10 mesecev 6 

9 mesecev 4 

8 mesecev 2 

11. Na dan 1.9. vpisnega leta bo otrok dopolni:  
 

7 mesecev in manj 1 

 
K zgoraj omenjenim kriterijem si komisija pridobi ustrezno mnenje strokovnih služb oziroma 
zahteva potrdila staršev. 
 
Če dva ali več otrok doseže enako število točk, komisija pri odločitvi prednostnega vrstnega 
reda upošteva naslednje: 

- zaporedna številka vloge v ročni evidenci. 
 
 

15. člen 
 
Komisija sprejme sklep o tem, kateri otroci so na podlagi doseženega števila točk sprejeti v 
vrtec in kateri otroci zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti ter se jih uvrsti na čakalno 
listo po prednostnem vrstnem redu glede na doseženo število točk, od najvišjega do 
najnižjega števila.  
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Komisija najkasneje v osmih dneh po seji vsem staršem izda pisni sklep o sprejemu oz. 
zavrnitvi sprejema otroka v vrtec.  
 
Za otroke, ki so bili zavrnjeni, mora sklep vsebovati tudi obrazložitev, iz katere naj bi bili  
razvidni podatki o številu razpoložljivih prostih mest v vrtcu za naslednje šolsko leto, podatek 
o številu vseh vpisanih otrok, navedba kriterijev, podatek o številu vseh sprejetih otrok, 
vključno z najnižjim številom doseženih točk, ki je zadoščal za sprejem otroka v vrtec, 
podatek o številu doseženih točk za zavrnjenega otroka ter informacijo o tem, na katero 
mesto je otrok uvrščen na čakalni listi. Obrazložitev obsega tudi navedbo, da ima prednost 
pri vključitvi v vrtec otrok, ki ni na čakalni listi, če gre za otroka s posebnimi potrebami ali za 
otroka, za katerega je izdano potrdilo CSD o njegovi ogroženosti zaradi socialnega položaja 
družine.  
 
 

16. člen 
 
Zoper sklep lahko starši v 15 dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet zavoda.  
Svet je dolžan ugovor obravnavati in pisno odgovoriti v roku 30 dni. Sprejem otrok po 
pritožbi je možen v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/2005, 82/2005). Odločba Sveta Osnovne šole 
Pivka oz. Sveta osnovne šole Košana je dokončna. 
 
Komisija mora omogočiti v skladu z 82. členom ZUP-a staršem na njihovo zahtevo vpogled v 
zapisnik o sprejemu otrok v vrtec.  
 
 
IV. OBVEŠČANJE STARŠEV 

 
17. člen 

 
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec,  sklep določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za 
sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši, ki se šteje za dejansko odločitev 
staršev, da otroka vključijo v vrtec.  
 
V obvestilu o sprejemu otroka v vrtec je zabeleženo, do kdaj in komu starši oddajo »vlogo za 
znižano plačilo vrtca« in »zdravniško potrdilo«. 

 
18. člen 

 
Starši morajo ob sprejemu otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju 
otroka, ki ne sme biti starejše od enega meseca. Vrtec ne sme sprejeti otroka brez veljavnega 
zdravniškega potrdila. 
 

19. člen 
 
Otroci morajo pričeti z obiskom zavoda na dan, ki je določen v odločbi o sprejemu otroka v 
vrtec. Otroka, ki v osmih dneh od dneva, ki je določen za začetek prihoda v vrtec, starši ne 
pripeljejo in o njegovem izostanku ne obvestijo ali izostanka ne opravičijo s tehtnimi razlogi, 
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se izpiše, na njegovo mesto pa se sprejeme otroka, ki je prvi na prednostnem seznamu v 
določeni starostni skupini.  
Uvajanje otroka v vrtec se prične z dnem uradnega vpisa. 
 
V primeru, da otrok brez utemeljenega opravičila - zdravstvenih razlogov ne obiskuje vrtca 
več kot 30 dni, se starše pisno pozove, naj se o navedenem izrečejo pisno v roku 8 dni od 
prejema obvestila. Če se starši kljub pozivu ne odzovejo, se smatra, da so otroka izpisali z 
dnem izteka osemdnevnega roka.   
 
 

20. člen 
 
Vrtec, ki nima prostih mest, oblikuje čakalno listo vpisanih otrok. Otroke, ki zaradi 
premajhnega števila točk niso bili sprejeti v vrtec, uvrsti na čakalno listo po prednostnem 
vrstnem redu na podlagi sklepa komisije, druge otroke, ki se kasneje naknadno vpisujejo v 
vrtec, pa se uvrsti na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu vpisa.  
 
Na prosta mesta se najprej sprejmejo otroci s prednostnega vrstnega reda, nato pa otroci 
glede na  kronološki vpis v vrtec pod pogojem, da izpolnijo starostni pogoj za sprejem v vrtec.  
Če se vpiše otrok s posebnimi potrebami oz. otrok, za katerega je CSD izdal potrdilo o njegovi 
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, imata oba absolutno prednost pri sprejemu v 
vrtec na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih.  

 
 

21. člen 
 

Sprejeti otrok je vključen v vrtec do vstopa v osnovno šolo oziroma dokler ga starši ne 
izpišejo.  
 
 

22. člen 
 
Vrtec glede na trajanje izvaja: 
- dnevni program, ki traja  9 ur 
- poldnevni program, ki traja 5 ur (možen je fleksibilni urnik od 6.45 do 12.15) 
- cicibanove urice za otroke, ki niso vključeni v vrtec. 
 
Prepis iz enega v drug program je možen enkrat letno v tekočem šolskem letu. V mesecu 
juniju, juliju in avgustu ni možen prepis v krajši program. Sprememba se upošteva na dan, ki 
ga starši navedejo na za to pripravljenem obrazcu. 
 
 
V. IZPIS OTROKA IZ VRTCA 
 

23. člen 
 
Starši izpišejo otroka iz vrtca na obrazcu, ki ga dobijo na upravi ali na spletni strani vrtca.  
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Izpolnjen obrazec je potrebno oddati petnajst dni pred izpisom otroka. Izpis otroka iz vrtca 
velja od potrjenega pisnega izpisa. 
 
Začasen izpis je mogoč v skladu s sklepom občinskega sveta občine Pivka.  
 
Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca, kadarkoli to želijo, pri ponovnem vpisu veljajo za 
sprejem tega otroka enaki pogoji in pravila kot pri prvem vpisu. 
 
 
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 
 
 

24. člen 
 
Ta pravilnik začne veljati, ko ga sprejeme Svet Osnovne šole Pivka oz. Svet Osnovne šole 
Košana in je zanj pridobil soglasje ustanovitelja. 
 
S tem dnem preneha veljati dosedanji Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih 
otrok v Vrtec Pivka z dne 10. 03. 2008 oz. Pravilnik o kriterijih in načinu sprejemanja 
predšolskih otrok v Vrtec Košana z dne 04. 03. 2008. 
 
Pravilnik je na vpogled strokovnim delavcem Vrtca Pivka oz. Vrtca Košana in staršem na 
oglasni deski ter spletni strani vrtca. 
 
 
 
 
 
 

Pivka, 19. 2. 2009                                                                     Predsednica sveta OŠ Pivka 
                        Eva Šuštaršič 
 
 
 
Košana, 23.2.2009                                                                     Predsednica sveta OŠ Košana 
                                                                                                       Alenka  Valenčič 
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DOLOČILA O PLAČEVANJU OSKRBNINE 
 

I. Oblikovanje in plačilo cene programov 
 

1. člen 
 
Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen. 
Ceno programa v dogovoru z vrtcem določi ustanovitelj. 

 
2. člen 

 
Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otrok v vrtcu, ne vsebuje sredstev 
za investicije in investicijsko vzdrževanje. 
 

3. člen 
 
Starši plačujejo mesečno oskrbnino v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v 
vrtcih (Ur. list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08). Na podlagi prej omenjenega pravilnika določi 
ustanovitelj višino plačila staršev.  
 

4. člen 
 
Oskrbnina se plačuje v osmih dneh po izdaji položnice za pretekli mesec. 
 

5. člen 
 
Staršem, ki ne plačujejo redno svojih obveznosti, pošlje računovodska služba opomin. 
Če starši ne plačajo oskrbnine 2 meseca, vrtec pošlje opomin pred tožbo. V primeru, da dolg 
še vedno ni poravnan, vloži vrtec predlog za izterjavo po sodni poti. 
 

6. člen 
 
Starši so dolžni priti po otroka do izteka delovnega časa vrtca. Čas, ki ga otrok preživi v vrtcu 
po tem, se zaračuna kot nadura. Izračuna se iz povprečne cene. 
 
 
II. Dežurstvo 
 

7. člen 
 

Med letom se pojavljajo obdobja, ko je zaradi praznikov delovnih dni v tednu manj. V 
primerih, ko so v tednu 3 delovni dnevi ali manj, bo v vrtcu organizirano dežurstvo. 
Teden dni pred začetkom takega obdobja bo na oglasni deski vpisni list, kamor bodo starši 
informativno  vpisali svojega otroka, če bodo navedene dni potrebovali varstvo. Glede na 
število vpisanih otrok (najmanj 10) bomo razporedili tudi število zaposlenih za dežurstvo. 
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III. Druge določbe 
 

8. člen 
 
Evidenco prisotnosti vodi vzgojiteljica. 
Konec meseca dobi vzgojiteljica seznam otrok v oddelku, v katerega vpiše število prisotnih in 
odsotnih dni ter morebitne druge informacije, ki so potrebne za obračun oskrbnine  
(npr. obračun publikacije, izletov, lutkovne predstave, …). 
 

9. člen 
 
Starši, ki želijo uveljavljati pravico do dietetične prehrane, morajo predložiti zdravniško 
potrdilo izbranega zdravnika oz. specialista. 
 
IV. Cicibanove urice 

 
10. člen 

 
Program cicibanove urice je organiziran za otroke, ki ne obiskujejo vrtca in bodo v tekočem 
šolskem letu dopolnili tri leta starosti. Program se izvaja enkrat tedensko in traja dve uri.  
 

11. člen 
 
Ta določila so sestavni del Pravilnika o kriterijih in načinu sprejema predšolskih otrok v vrtec 
v Občini Pivka. 
 
 
 

 
 
                                                                                    


