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                                                                                                                      P R E D L O G 
          
 
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 -uradno 
prečiščeno besedilo in 25/08) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …. seji dne …… sprejel  
 
 

ODLOK  
o sprejemu otrok v vrtec 

 
 
I. SPLOŠNA DOLOČBA 
 

1. člen 
 

Ta odlok ureja postopek vpisa in sprejema otrok v Vrtec Ciciban, Vrtec Črnuče, Vrtec dr. France 
Prešeren, Vrtec Galjevica, Vrtec Hansa Christiana Andersena, Vrtec Jarše, Vrtec Jelka, Vrtec Kolezija, 
Vrtec Ledina, Vrtec Miškolin, Vrtec Mladi rod, Vrtec Mojca, Vrtec Najdihojca, Vrtec Otona Župančiča,  
Vrtec Pedenjped, Vrtec Pod gradom, Vrtec Šentvid, Vrtec Trnovo, Vrtec Viški gaj, Vrtec Vodmat, Vrtec 
Vrhovci, Vrtec Zelena Jama in Viške vrtce, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije 
za sprejem otrok v vrtec. 
 
 
II. VPIS IN SPREJEM OTROKA V VRTEC 
 

2. člen 
 

Vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse leto.  
 
Vrtec lahko sprejme predšolskega otroka, ki je dopolnil starost enega leta oziroma ko je dopolnil starost 
najmanj enajst mesecev. 
 

3. člen 
 

Vrtec objavi javni vpis novincev praviloma v mesecu marcu za naslednje šolsko leto in med šolskim 
letom ob oblikovanju novega oddelka. Javni vpis novincev vrtec uskladi z organom Mestne uprave 
Mestne občine Ljubljana, pristojnim za predšolsko vzgojo, (v nadaljevanju: pristojni organ). 
 

4. člen 
 

Javni vpis novincev objavi vrtec na svoji spletni strani in na oglasnih deskah, Mestna občina Ljubljana 
pa objavi obvestilo o javnem vpisu novincev v vrtce vsaj v enem dnevnem časopisu in na spletni strani 
Mestne občine Ljubljana. 
 

5. člen 
 

Starši oziroma skrbnik otroka (v nadaljevanju: starši) vpišejo otroka tako, da oddajo prijavo za vpis in 
sprejem otroka v vrtec (v nadaljevanju: vloga) na predpisanem obrazcu, ki ga določi vrtec. Vlogo odda 
eden od staršev oziroma otrokov skrbnik (v nadaljevanju: vlagatelj). 
 
Vloge dobijo vlagatelji na sedežu vrtca, v enotah vrtca in na spletnih straneh vrtca in Mestne občine 
Ljubljana. 
 

6. člen 
 
Vlagatelji oddajo vlogo na sedežu vrtca ali jo pošljejo po pošti.  
 
 



7. člen 
 
Vrtec mora v roku 15 dni po prejemu vloge za vpis, ki jo vlagatelj vloži med šolskim letom po poteku 
roka za prijavo na javni vpis novincev, vlagatelja pisno obvestiti o datumu vključitve  otroka v vrtec in o 
drugih pogojih za sprejem otroka v vrtec. Če v vrtcu ni  prostih mest, vrtec vlagatelja pisno obvesti o 
postopku sprejema otroka ob nastanku prostega mesta oziroma obravnavi njegove vloge za vpis na 
komisiji za sprejem otrok.  
 

8. člen 
 
Vrtec mora na svojih spletnih straneh objaviti informacije o številu mest, ki jih zagotavlja za predšolske 
otroke,  o številu prostih mest, ki so staršem na voljo  in podatek o predvideni čakalni dobi, ki 
predstavlja čas od vpisa otroka v vrtec do možnosti njegove vključitve v program vrtca. 

 
9. člen 

 
Vrtec posreduje pristojnemu organu za namen vzpostavitve centralne evidence vpisanih in vključenih 
otrok v vrtce na območju Mestne občine Ljubljana in za namen ugotavljanja potreb in razpoložljivih 
kapacitet prostih mest v vrtcih na območju Mestne občine Ljubljana naslednje podatke: 

- osebno ime in naslov prebivališča otroka in staršev, 
- datum rojstva in spol otroka, 
- EMŠO otroka, 
- datum vpisa otroka v vrtec in 
- datum vključitve otroka v program vrtca. 

 
10. člen 

 
Župan Mestne občine Ljubljana imenuje Komisijo za spremljanje vpisa otrok v vrtce iz 1. člena tega 
odloka (v nadaljevanju: Komisija za spremljanje vpisa otrok). 
 
Komisijo za spremljanje vpisa otrok sestavljajo predsedniki vseh komisij za sprejem otrok v vrtce iz 1. 
člena tega odloka in dva predstavnika Mestne občine Ljubljana, ki ju izmed delavcev pristojnega organa 
predlaga predstojnik tega organa. 
 
Komisija opravlja naslednje naloge: 
-  ugotovi razpoložljive kapacitete prostih mest v posameznem vrtcu, 
-  pripravi  rokovnik za postopek vpisa in sprejema otrok v vrtce,  
-  uskladi vsebino javne objave vpisa novincev. 
 

11. člen 
 

Če je v vrtcu dovolj prostih mest, odloča o sprejemu otrok ravnatelj vrtca ali od njega pooblaščena 
oseba. 

 
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec, o roku za sklenitev medsebojne pogodbe, 
o predložitvi potrdila pediatra o tem, da se otrok lahko vključi v vrtec in o predložitvi odločbe o usmeritvi, 
če se sprejema otroka s posebnimi potrebami.  
  

12. člen 
 

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem 
otrok.  
 
Komisija odloča o sprejemu otrok po zaključku javnega vpisa novincev, če je v vrtec vpisanih več otrok, 
kakor je v vrtcu prostih mest, in med šolskim letom, v primeru, ko so sprejeti v vrtec vsi otroci s čakalne 
liste  in je število novo vpisanih otrok v vrtec večje od števila prostih mest v vrtcu. 
 
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 oziroma naslednji dan, ko 



otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oziroma naslednji dan po poteku starševskega 
dopusta, če je bil le-ta podaljšan. Otroka s posebnimi potrebami pa morajo starši vključiti v vrtec z 
dnem, ki je določen v odločbi o usmeritvi otroka v vrtec. 
 
III. SESTAVA IN NAČIN DELA KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK 
 

13. člen 
 
Komisijo za sprejem otok  (v nadaljevanju: komisija) sestavljajo:  
- en predstavnik delavcev vrtca in njegov namestnik, ki ju določi ravnatelj vrtca, 
- en predstavnik staršev in njegov namestnik, ki ju predlaga svet zavoda, 
- en predstavnik pristojnega organa in njegov namestnik, ki ju predlaga predstojnik tega organa. 
 
Delo komisije vodi predsednik komisije, ki je predstavnik delavcev vrtca.  
 
Komisijo imenuje ravnatelj vrtca s sklepom. 
 
Člane komisije se imenuje za štiri leta. 
 
Članstvo v komisiji ni združljivo s članstvom v svetu vrtca.  
 
Mandat predstavnika staršev je vezan na vključenost otroka v vrtec. 
 
Namestniki predsednika in članov komisije nadomeščajo predsednika in člana komisije v primeru 
njihove odsotnosti ali zadržanosti. Namestniki imajo v primeru nadomeščanja enake pravice in 
obveznosti kot predsednik ali člana komisije.  
 

14. člen 
 

Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na seji, ki ni javna. 
 
Na seji komisije lahko sodeluje ravnatelj in drugi delavci vrtca na predlog člana komisije ali ravnatelja. 

 
15. člen 

 
Komisija obravnava vse vloge na seji v skladu z določili zakona, ki ureja splošni upravni postopek, z 
uporabo skrajšanega ugotovitvenega postopka.   
 
Komisija odloča o tem, kateri otroci se sprejmejo v vrtec v skladu s predvidenimi prostimi mesti in v 
skladu s podatki iz vloge.  
 

16. člen 
 

Komisija izmed vpisanih otrok najprej odloči o sprejemu otrok s posebnimi potrebami, za katere so 
vlagatelji predložili odločbo o usmeritvi,  in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za 
socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. 
 

17. člen 
 

Za preostale vpisane otroke komisija na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec določi prednostni 
vrstni red za sprejem otrok v vrtec.  
 

18. člen 
 

Komisija odloči o tem, kateri otroci so na podlagi kriterijev za sprejem otrok v vrtec  - doseženega 
števila točk sprejeti v vrtec,  in kateri otroci zaradi premajhnega števila točk niso sprejeti v vrtec.  
 
Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, komisija uvrsti na čakalno listo po prednostnem vrstnem redu.  
 



Čakalna lista velja do zadnjega dne šolskega leta, za katerega je bila oblikovana. 
 
Ne glede na čakalno listo vrtec med šolskim letom prednostno sprejme na naknadno prosta mesta v 
vrtcu otroke s posebnimi potrebami in otroke, za katere so starši predložili mnenje centra za socialno 
delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. 
 

19. člen 
 
Komisija najpozneje v osmih dneh po seji vsem vlagateljem izda odločbo o sprejemu ali zavrnitvi 
sprejema otroka v vrtec. 
 
Za otroke, ki so bili sprejeti v vrtec, odločba določa datum vključitve otroka v vrtec in rok za sklenitev 
medsebojne pogodbe med vrtcem in starši.  
 
Rok za sklenitev medsebojne pogodbe med vrtcem in starši določi ravnatelj in mora biti usklajen z 
rokovnikom komisije za spremljanje vpisa otrok. 
 
Zoper odločitev komisije lahko starši v petnajstih dneh po vročitvi vložijo pritožbo na svet vrtca. Svet 
vrtca mora o pritožbi odločiti v tridesetih dneh po prejemu pritožbe. 
 
Vrtec mora staršem na njihovo zahtevo omogočiti vpogled v zapisnik komisije, ki je odločala o sprejemu 
otrok v vrtec. 
 

20. člen 
  

Če starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem v roku, ki jim ga določi vrtec, se šteje, da so umaknili vlogo za 
vpis otroka v vrtec.  V tem primeru se izda sklep  o ustavitvi postopka vpisa otroka v vrtec. 
 

21. člen 
 

Komisija o poteku seje komisije vodi zapisnik, ki ga sestavi v skladu z določili zakona, ki ureja splošni 
upravni postopek, predvsem pa se v zapisnik vpiše naslednje podatke: 
- ime in sedež vrtca, kjer komisija deluje, 
- kraj, datum in uro seje komisije, na kateri se odloča o sprejemu otrok v vrtec, 
- imena članov komisije in drugih navzočih predstavnikov vrtca, 
- kratek potek postopka z navedbo listin, ki so podlaga za odločanje (podatki o predvidenem številu 
prostih mest po oddelkih in enotah s 1. 9. tekočega koledarskega leta ali na dan oblikovanja novega 
oddelka, skupno število vseh vlog za vpis otroka v vrtec…), 
- sprejete sklepe komisije. 

 
Zapisnik podpišejo vsi člani komisije. 

 
Zapisnik je potrebno hraniti v dokumentaciji vrtca, skladno z veljavnimi predpisi. Vodenje zapisnika 
zagotavlja vrtec, ki posreduje en izvod zapisnika pristojnemu organu. 
 
IV. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
 

22. člen 
 

Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev: 
 

Zap. 
št. Kriteriji Število 

točk 
Prebivališče (upošteva se ena izmed variant): 

a 
Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine 
Ljubljana 50 

1. 

b Otrok v enostarševski družini ima skupaj z enim od staršev stalno 
prebivališče v Mestni občini Ljubljana 50 



Zap. 
št. Kriteriji Število 

točk 

c 
Otrok tujcev,  ki ima skupaj vsaj z enim od staršev  stalno ali začasno 
prebivališče  na območju Mestne občine Ljubljana, in je vsaj eden od 
staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji  

50 

č 
Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče na 
območju Mestne občine Ljubljana  45 

2. 

Starši oziroma eden od staršev otroka je študent, ki ima skupaj z otrokom samo 
začasno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana, študira na območju 
Mestne občine Ljubljana in ni v delovnem razmerju 
 (izključuje se s kriteriji iz 1. točke) 

11 

3. 

Katerakoli lokacija enote vrtca ali lokacija vzgojno-varstvene družine  je najbližja 
otrokovemu stalnemu, v primeru tujcev in študentov iz 2. točke teh kriterijev pa 
začasnemu prebivališču, v primerjavi z ostalimi lokacijami enot javnih vrtcev v  
Mestni občini Ljubljana 
 
ali 
 
Katerakoli lokacija enote vrtca ali lokacija vzgojno-varstvene družine  je najbližja 
skupnemu začasnemu prebivališču otroka in staršev, ki imajo tudi stalno 
prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana, v primerjavi z ostalimi 
lokacijami enot javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana   

6 

4. Ob vključitvi otroka (novinca) v vrtec bosta v isti vrtec hkrati vključena najmanj dva 
otroka iz iste družine (izključuje se s kriterijema iz 5. in 6. točke) 9 

5. V vrtec se hkrati vključujeta dvojčka, trojčki, itd…. (izključuje se s kriteriji iz 4. in 6. 
točke) 

9 

6. V vrtec se hkrati vključuje več otrok različne starosti iz iste družine  (izključuje se s 
kriterijema iz 4. in 5. točke) 

3 

Družina z več vzdrževanimi otroki (upošteva se ena  izmed variant):  
a 4 otroci ali več 3 
b 3 otroci 2 

7. 

c 2 otroka 1 
Vključevanje starejših otrok - otrok bo 1. 9. tekočega koledarskega leta oziroma na dan 
oblikovanja oddelka med šolskim letom dopolnil  starost  (upošteva se ena izmed variant in se 
izključuje s kriteriji iz 9. točke)  

a tri leta in več 12 
b dve leti in več 10 

8. 

c enajst mesecev  in več 7 
Vključevanje mlajših otrok  - v vrtec se vključuje otrok, ki 1. 9. tekočega koledarskega leta 
oziroma na dan oblikovanja novega oddelka med šolskim letom še ne bo dopolnil starosti 11 
mesecev (upošteva se ena izmed variant in se izključuje s kriteriji  iz 8. točke)  

a 
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 10. tekočega koledarskega leta 
oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega oddelka med šolskim 
letom 

6 

b 
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1.11. tekočega koledarskega leta 
oziroma najkasneje dva meseca po oblikovanju novega oddelka med 
šolskim letom 

5 

c 
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1.12. tekočega koledarskega leta 
oziroma najkasneje  tri mesece po oblikovanju novega oddelka med 
šolskim letom 

4 

č 
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1.1.  prihodnjega koledarskega  leta 
oziroma najkasneje štiri mesece po oblikovanju novega oddelka med 
šolskim letom 

3 

9. 

d 
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1.2.  prihodnjega koledarskega  leta 

2 



Zap. 
št. Kriteriji Število 

točk 
oziroma najkasneje pet mesecev po oblikovanju novega oddelka med 
šolskim letom 

e 
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1.3.  prihodnjega koledarskega  leta 
oziroma najkasneje šest mesecev po oblikovanju novega oddelka med 
šolskim letom 

1 

10. 

Otrok s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Ljubljana, ki je bil v 
preteklem šolskem letu bil uvrščen na čakalno listo in je ob oblikovanju čakalne 
liste imel stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana pa med šolskim letom ni bil 
sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest v vrtcu  

10 

 
 
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.  
 
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva 
dodatni kriterij starost otroka. Prednost ima starejši otrok. 
 

23. člen 
 
Starši lahko vključijo otroka le v en vrtec iz 1. člena tega odloka.  

 
24. člen  

 
Starši, ki so odklonili sprejem otroka v vrtec, lahko ponovno vložijo  vlogo za vpis otroka v vrtec, vendar 
nimajo prednosti pri ponovnem postopku sprejema otroka v vrtec.  

 
25. člen  

 
Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 15-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči z dnem 
prejema pisne odpovedi. 
 
V. PREHODNA IN KONČNI  DOLOČBI 
 

26. člen 
 

Do konca šolskega leta 2008/2009 veljajo čakalne liste, ki so jih oblikovale komisije za sprejem otrok v 
vrtcih iz 1. člena za to šolsko leto. 
 

 
27. člen 

 
Z uveljavitvijo tega odloka prenehajo veljati: 
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 09-4/07, ki ga je sprejel svet Vrtca Ciciban dne 11. 04. 

2007,  
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 0071-204/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Črnuče dne 10. 

4. 2007,  
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 6020-121/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Dr. France 

Prešeren dne 10. 04. 2007,  
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 495/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Galjevica dne 11. 04. 

2007,  
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 379, ki ga je sprejel svet Vrtca Hansa Christiana 

Andersena dne 10. 04. 2007,  
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 362/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Jarše dne 10. 04. 

2007,  
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 299/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Jelka dne 10. 04. 

2007,  
- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 159/07, ki ga je sprejel svet Vrtca Kolezija dne 14. 03. 

2007,  



- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 0071-1/323-07, ki ga je sprejel svet Vrtca Ledina dne 11. 
04. 2007,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 602-70/2007-67, ki ga je sprejel svet Vrtca Miškolin  dne 
10. 04. 2007,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 602-70/2007-68, ki ga je sprejel svet Vrtca Mladi rod  dne 
11. 04. 2007,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 602-178/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Mojca dne 10. 
04. 2007,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka A-VI-2-6/07, ki ga je sprejel svet Vrtca Najdihojca dne 10. 
04. 2007,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 1-2007-SVOŽ, ki ga je sprejel svet Vrtca Oton Župančič 
dne 10. 04. 2007,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 602-70/2007-72, ki ga je sprejel svet Vrtca Pedenjped 
dne 10. 04. 2007,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 0071-115/07, ki ga je sprejel svet Vrtca Pod gradom dne 
10. 04. 2007,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 602-70/2007-75, ki ga je sprejel svet Vrtca Šentvid dne 
11.04.2007,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 148/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Trnovo dne 10. 04. 
2007,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 160-07, ki ga je sprejel svet Vrtca Viški gaj dne 11. 04. 
2007,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 131/07, ki ga je sprejel svet vrtca Viški vrtci dne 11. 04. 
2007,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 10-6021-107/07, ki ga je sprejel svet Vrtca Vodmat dne 
10. 04. 2007,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 151/2007, ki ga je sprejel svet Vrtca Vrhovci dne 11. 04. 
2007,  

- Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec številka 64/07, ki ga je sprejel svet Vrtca Zelena jama dne 29. 03. 
2007.  

 
28. člen 

 
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 

 
Številka: 
Ljubljana, dne …..     
 
 
                                                                                            Župan 
                                                                                 Mestne občine Ljubljana 
                                                                                       Zoran Janković    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OBRAZLOŽITEV 
 
PREDLOGA ODLOKA O SPREJEMU OTROK V VRTEC 
 
 
I. PRAVNI TEMELJ 
Pravni temelj za sprejem Odloka o sprejemu otrok v vrtec  je drugi in tretji odstavek 
20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05- UPB2, 25/08) in  27. člena 
Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo). 
 

 
II. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 
Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25/08) 
prinaša spremembe pri postopkih vpisa in sprejema otrok v vrtec. Javni vrtec vpisuje 
in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in prostih mest vse 
leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ko je le-ta dopolnil najmanj enajst mesecev.  Vrtec 
pa  mora najmanj enkrat letno objaviti javni vpis novincev za naslednje šolsko leto, ki 
ga uskladi z občino ustanoviteljico. 
 
Zakonska določba 20. člena Zakona o vrtcih določa postopek in način vpisa oziroma 
sprejema otrok v vrtec, ter v tretjem odstavku določa, da v primeru če je v vrtec 
vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za 
sprejem otrok ter da sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem otrok 
v vrtec določi občina ustanoviteljica na predlog sveta vrtca. 
 
Sprememba zakona  določa, da v primeru komisije določi kriterije občina 
ustanoviteljica na predlog sveta vrtca ter se vodenje in izpeljavo postopka vpisa otrok 
v vrtec lahko uredi  podrobneje, kar je upoštevano v predloženem aktu. V skladu z 
navedeno zakonsko spremembo predlagani akt   ureja enotno postopek sprejema 
otrok v vrtec za vseh triindvajset  javnih vrtcev Mestne občine Ljubljana (v 
nadaljevanju: MOL), kar je bilo že dosedaj uvedeno v letu 2007. 
 
V primeru prostih mest odloča o sprejemu otrok skladno z zakonom ravnatelj vrtca. V 
kolikor pa je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o 
sprejemu otrok komisija za sprejem otrok. Pred spremembo zakona o vrtcih je 
sestavo in način dela komisije ter kriterije za sprejem otrok v vrtec določil svet vrtca v 
soglasju z ustanoviteljem. Po novem sestavo komisije za sprejem otrok ter kriterije za 
sprejem otrok v vrtec določi občina ustanoviteljica, v pristojnosti sveta vrtca pa je 
predlaganje obojega.  
 
Zaradi opisanih normativnih sprememb in analize stanja je potrebno, da Mestni svet 
MOL odloča o kriterijih in sestavi komisije ter celotnem postopku vpisa, kar predloženi 
akt tudi ureja.  
 
 
III. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA 
Mestna občina Ljubljana daje velik poudarek in dobro skrbi za socialno in družinsko 
politiko ter mrežo javnih vrtcev, kar je opredeljeno tudi v sprejeti Strategiji vzgoje in 
izobraževanja v Mestni občini Ljubljana za obdobje 2009-2019. Kakovostna predšolska 
vzgoja, način sofinanciranja  in ugodne  cene za starše so podlaga, da je v vrtec 
vključena  že skoraj celotna generacija predšolskih otrok, starejših od treh let, zelo pa 
se povečuje tudi delež vključenosti otrok v prvem starostnem obdobju. Po veljavni 
zakonodaji je za zagotavljanje prostora v vrtcu pristojna tista občina, kjer imajo starši 



skupaj z otrokom stalno prebivališče. V predlaganem aktu je predvsem zasledovan 
cilj, da se zagotovi sprejem v vrtec za tiste otroke, ki imajo stalno prebivališče v MOL.  
 
 
Zadnja leta  beležimo zelo velik porast vpisa otrok in to še posebej otrok prvega 
starostnega obdobja. K temu je pripomogla  tudi sprememba Zakona o vrtcih v letu 
2008, ko je omogočila staršem brezplačen vrtec za vsakega drugega in vse nadaljnje 
otroke. V letu 2008 beležimo v MOL 82,5% vključenost vseh otrok v vrtce, kar je 
mnogo nad slovenskim povprečjem, ki je 67%. Na povečane potrebe staršev smo se 
odzvali z odpiranjem novih oddelkov, saj smo samo v letu 2008 zagotovili 1034  
dodatnih mest za otroke v javnih vrtcih MOL, v letu 2009 pa nadaljujemo z 
aktivnostmi za odprtje še 9 dodatnih oddelkov. V načrtih razvojnih programov MOL 
smo predvideli  novogradnje za povečanje kapacitet v mreži javnih vrtcev in trenutno 
potekajo potrebne priprave skladno s predpisi, ki urejajo investicije v javnem 
sektorju. Prav tako so v okviru bodoče prostorske strategije in izvedbene prostorske 
strategije MOL predvidene lokacije za izgradnjo novih vrtcev do leta 2025.   
 
Vpis v vrtec je v zadnjih dveh letih urejal enotni Pravilnik o sprejemu otrok, ki ga je za 
vsak vrtec posebej sprejel svet vrtca, k njim pa je v enakem besedilu dal soglasje 
Mestni svet, v skladu s takratno pravno ureditvijo. Predlagani akt pa je v obliki odloka, 
ker na splošni način ureja zadeve iz pristojnosti Mestne občine Ljubljana.  
 
V času uporabe dosedaj veljavnih pravilnikov o sprejemu otrok se je izkazalo, da je 
potrebno še bolj natančno urediti celoten postopek vpisa, kar je potrdila tudi 
sprememba zakonodaje, da je potrebno skrajšati čas od vpisa do odločitve o sprejemu 
otroka v vrtec in da je potrebno ponovno določiti kriterije za točkovanje vloge za 
sprejem otroka. Zato smo v mestni upravi v jeseni 2008 analizirali vse postopke 
komisij v vseh vrtcih in pregledali podane pripombe komisij in vodstev vrtcev. 
Vzporedno s pripravo novega odloka o sprejemu otrok pa smo zasnovali tudi 
informacijski sistem za evidentiranje vpisa in pomoč pri delu komisij. Trenutno 
pripravljamo prvo fazo, t.j. evidentiranje vpisa, pregled podvojenih vlog, spremljanje 
stanja od oddaje vloge do podpisa pogodbe za vsakega otroka v vsakem posameznem 
vrtcu, program pa bo vrtcem omogočal tudi podporo pri vseh dokumentih, ki so 
potrebni za vpis: enotno vpisnico za otroke ter vse sklepe in odločbe ter pogodbe med 
vrtec in starši otroka. Tudi informacijski sistem gradimo v sodelovanju z vrtci kot 
uporabniki tega sistema.  
Zaradi racionalizacije poslovanja smo predlagali resornemu ministrstvu, da organizira 
centralen vpis otrok na območju celotne države, kar bi dokončno lahko uredilo 
probleme pri vpisu. 
 
Pripravljene rešitve smo predstavili in analizirali na aktivu ravnateljic vrtcev v začetku 
februarja 2009, kjer je aktiv potrdil usmeritve in predloge, prav tako smo že 
predhodno zagotovili sodelovanje predstavnikov vrtcev pri  pripravi novega odloka. S 
strani svetov vrtcev smo prejeli predloge za kriterije za sprejem otrok, ki smo jih pri 
pripravi gradiva v največji meri upoštevali, skladno s ciljem MOL, da se zagotovi 
prostor za otroke s stalnim prebivališčem otrok in družine na območju MOL. 
 
 
  IV. POGLAVITNE REŠITVE 
Predlagani akt   uvodoma opredeljuje, da vpisovanje otrok  poteka vse leto. V vrtec se 
lahko vključujejo otroci, ko dopolnijo starost najmanj 11mesecev. Vključevanje otrok 
v vrtec za novo šolsko leto poteka od septembra pa vse do zapolnitve vseh prostih 
mest. 
 



Nadalje je v predlaganem aktu opredeljeno, da v kolikor je  v vrtec prijavljenih več 
otrok, kot je prostih mest, odloča o njihovem sprejemu komisija za sprejem otrok v 
vrtec, ki deluje skladno z določbami zakona o upravnem postopku po skrajšanem 
ugotovitvenem postopku. Komisija po določbi zakona o vrtcih  prednostno  sprejme 
tiste otroke, za katere so starši priložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti 
otroka zaradi socialnega položaja družine oziroma odločbo ali priporočilo pristojnega 
organa  o vključitvi  otroka s posebnimi potrebami. 
 
V naslednjem sklopu predlaganega akta je opredeljena sestava  in  način dela 
komisije. Komisija sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki jih sprejme z večino 
glasov vseh članov.  
 
V predlaganem aktu je določeno, da župan MOL imenuje komisijo za spremljanje vpisa 
otrok, v katero so vključeni predsedniki komisij vseh triindvajsetih  javnih vrtcev in 
dva predstavnika ustanovitelja, s ciljem da se na enem mestu ugotovijo proste 
kapacitete vrtcev za javni vpis in določi enotni rokovnik postopka vpisa otrok v vrtec 
po javni objavi. 
 
V sklopu - kriteriji za sprejem otrok v vrtec, komisija odloča na podlagi različno 
vrednotenih kriterijev, ki so opredeljeni v predlaganem aktu in sicer: 

• otroci in starši imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana, v 
primeru eno starševske družine skupaj z enim od staršev stalno prebivališče na 
območju  MOL, 

• otrok staršev študentov, ki imajo začasno prebivališče na območju MOL, 
študirajo v MOL in niso v delovnem razmerju, 

• stalno prebivališče v neposredni bližini izbranega vrtca z enotami ali skupno 
začasno prebivališče otroka in staršev v neposredni bližini izbranega vrtca z 
enotami, ki imajo tudi stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana, 

• otrok – sorojenec že vključenega otroka, 
• družina z dvojčki, trojčki, 
• vključevanje v vrtec več različno starih otrok hkrati, 
• družina z več otroki, 
• vključevanje starejših otrok, 
• vključevanje mlajših otrok,  
• otroci s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Ljubljana, ki so bili v 

preteklem letu uvrščeni na čakalno listo, ter zaradi pomanjkanja prostih mest 
niso bili sprejeti v vrtec med letom. 

 
V predlaganem aktu je opredeljeno, da komisija določi prednostni vrstni red od 
najvišjega do najnižjega števila zbranih točk, če pa ima več otrok enako število točk, 
komisija upošteva dodatni kriterij, to je starost otroka, pri čemer ima prednost starejši 
otrok. 
 
V. FINANČNE POSLEDICE PREDLAGANEGA AKTA 
Neposrednih finančnih posledic zaradi sprejetja predlaganega akta za Mestno občino 
Ljubljana ni.  
 
VI. HITRI POSTOPEK 
Skladno z določilom prve alineje tretjega odstavka 122. člena Poslovnika Mestnega 
sveta Mestne občine Ljubljana se predlaga sprejem akta po hitrem postopku, ker bi 
zaradi sprejema akta po rednem postopku lahko nastale težko popravljive posledice, 
saj se  mora letošnji vpis otrok v vrtce začeti pravočasno, zato da se celotni postopek 
vpisa zaključi do konca meseca maja 2009. Javni vpis otrok v vrtce bo potekal takoj 
po uveljavitvi odloka t.j. predvidoma od 1. do 15. aprila 2009. S sprejemom 



predlaganega akta po hitrem postopku se bodo lahko vse aktivnosti potrebne za vpis 
in sprejem otrok v vrtce pravočasno izvedle. 
 
Pripravila: 
Ana Potočnik  
vodja odseka za predšolsko vzgojo   
 
 
        NAČELNICA 

Marija FABČIČ 
 
 
 


