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MESTNI SVET 
MESTNE OBČINE LJUBLJANA 
 
ZADEVA:  Amandmaja k predlogu Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejemu 

otrok v vrtec s predlogom za hitri postopek 
 
K Predlogu Odloka o spremembi in dopolnitvi Odloka o sprejemu otrok v vrtec s predlogom za hitri 
postopek uvrščenemu pod točko 5 na dnevni red 36. seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, 
sklicane za dan  1. 3. 2010, vlagam naslednja amandmaja:  
 
A M A N D M A  št. 1  
 
V 1. členu se v prvem odstavku v preglednici doda pri 5. kriteriju na koncu prvega stavka 
»pika« in za njo nov stavek, ki se glasi: 
 
»Ta kriterij velja tudi, ko je v vrtec že vključen otrok iz iste družine, razen v primeru, ko ta 
otrok v tekočem koledarskem letu dopolni starost šestih let«.  
 
Obrazložitev: 
S to dopolnitvijo kriterija postavljamo v boljši položaj veččlanske družine, saj zagotovimo večjo 
vključenost otrok v želeni vrtec, kjer je že vključen otrok iz iste družine, pri čemer se hkrati prepreči 
tudi razpršenost otrok iz iste družine po različnih ljubljanskih vrtcih. Omejitev velja za šoloobvezne 
otroke, saj se po določbah Zakona o osnovni šoli, v šolo vpisujejo s 1. septembrom tisti otroci, ki v 
tekočem koledarskem letu dopolnijo starost šestih let. Te dodatne točke bodo pridobljene na podlagi 
izrecnega pisnega privolila staršev za preverjanje podatkov o že vpisanem otroku in se bodo kot 
dodatne točke upoštevale tudi na enotnem čakalnem seznamu MOL. S tem presegamo dilemo ali 
zagotavljati prednost družinam, ki imajo enega otroka ali več otrok in tudi ne glede na pravico do 
brezplačnega vrtca, zlasti z vidika trajnostnega razvoja MOL.  
 
A M A N D M A  št. 2  
 
V 1. členu se v prvem odstavku v preglednici doda nov 9. kriterij, ki se glasi: 
 
»Otroku iz družine, katerega starši bivajo v Študentskih domovih v Ljubljani in so vpisani kot 
študenti na katerikoli fakulteti Univerze v Ljubljani in niso v delovnem razmerju ter se vpisuje 
v Viške vrtce – študentski program, se dodeli 45 točk«.  
 
Obrazložitev:  
Ljubljana kot univerzitetno mesto s tem dodatnim kriterijem postavlja v boljši položaj študentske 
družine, ki imajo začasno bivališče v Ljubljani in bivajo v študentskih domovih v Ljubljani ter se 
vpisuje na lokacijo v študentskih domovih v Rožni dolini. Na podlagi pisnega zagotovila Študentske 
organizacije Slovenije z dne 15.2.2010, bosta Ministrstvo za visoko šolstvo in Študentski domovi v 
Ljubljani v sodelovanju s Študentsko organizacijo Slovenije, Študentsko organizacijo Univerze v 
Ljubljani ter Klubom študentskih družin Slovenije preuredila  prostore v študentskih domovih v 
Rožni dolini v vrtec za študentske družine z letošnjo jesenjo.   
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