Številka: 007-2/2021-1
Datum:
5. 2. 2021

NASLOV:

Pravilnik o dopolnitvi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

PRAVNA PODLAGA:

3. odstavek 20. 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 24. alineja drugega odstavka 15. člena Statuta
Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine Polzela –
Uradne objave, št. 4/16 in 7/19)

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

Sprejme se Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sprejemu
otrok v vrtec.

Obrazložitev:
Veljavni Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 12/11, 3/13 in Polzelan,
poročevalec Občine Polzela – Uradne objave 6/15) ureja postopek sprejema otrok, sestavo in
način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem predšolskih otrok v Osnovno šolo
Polzela, Enoto vrtec Polzela.
Osnovna šola Polzela je podala predlog dopolnitve pravilnika v delu, ki se nanaša na pogoje za
sprejem otrok v vrtec, natančneje na obveznost vlagatelja oziroma starša ali skrbnika otroka, o
poravnanih vseh finančnih obveznosti do vrtca, saj javnemu zavodu na račun neplačnikov
nastaja čedalje večji dolg, ki bi dejansko moral predstavljati prihodek javnega zavoda.
Čeprav osnovna šola staršem pri plačevanju skuša čim bolj pomagati, jim pošilja opomine, jih
pokliče po telefonu ali povabi na pogovor, kjer se skuša dogovoriti o načinu pokrivanja dolga,
kljub zagotovilom, dolga ne poravnajo.
Z dopolnitvijo pravilnika se predlaga, da se prvi odstavek 3. člena dopolni tako, da se za prvim
stavkom zbriše pika ter doda besedilo: »ter pod pogojem, da ima vlagatelj oziroma starša ali
skrbnik otroka, poravnave vse finančne obveznosti do vrtca«.
Polno besedilo prvega odstavka 3. člena se po novem glasi:
»Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela ter pod
pogojem, da ima vlagatelj oziroma starša ali skrbnik otroka, poravnave vse finančne obveznosti
do vrtca. Za starše otrok, ki so oddali vlogo za vpis otroka v vrtec, vrtcu na njegovo zahtevo
pristojni CSD posreduje podatke o izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne
odsotnosti z dela.«
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v
vrtec v predlaganem besedilu.

Pripravila:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

PREDLOG

Na podlagi 3. odstavka 20. 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
24. alineja drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec Občine
Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) je Občinski Svet Občine Polzela na _____ redni seji
____sprejel

PRAVILNIK
o dopolnitvi pravilnika o sprejemu otrok v vrtec

1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 12/11 in 3/2013), se prvi odstavek 3.
člena dopolni tako, da se za prvim stavkom zbriše pika ter doda besedilo:
»ter pod pogojem, da ima vlagatelj oziroma starša ali skrbnik otroka, poravnave vse finančne
obveznosti do vrtca«.
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Polzelanu, poročevalcu Občine Polzela –
Uradne objave.

Številka: __________________
Datum: ___________________

Jože Kužnik
Župan

