Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Tržič

Predviden terminski plan obravnave:
- obravnava osnutka in predloga gradiva na seji občinskega sveta dne 15.2.2018

I.

UVOD

1. Pravna podlaga (besedilo, vsebina zakonske določbe, ki je podlaga za izdajo
predpisa):
 Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS,
94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)
 Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (ZUOPP-1, Ur. l. RS, št. 58/11, 40/12 ZUJF, 90/12)
 Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Tržič (Ur. l. RS, št. 19/13; v nadaljevanju: Pravilnik)
2. Rok za izdajo pravilnika:
Ni predpisanega roka. Predviden rok sprejema februar 2018.
3. Splošna obrazložitev pravilnika:
Zagotavljanje predšolske vzgoje je ena izmed temeljnih nalog občine, zato vrtce ustanavljajo in
financirajo občine. Predšolsko vzgojo v vrtcih izvajajo javni in zasebni vrtci. V vrtce se vključujejo
otroci, ko dopolnijo starost najmanj 11 mesecev do vstopa v osnovno šolo. Predšolska vzgoja ni
obvezna. Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Tržič (v nadaljevanju: Vrtec) ureja postopek vpisa in
sprejema otrok v Vrtec, sestavo in način dela komisije za sprejem otrok ter kriterije za sprejem
otrok v Vrtec.
4. Predstavitev presoje posledic na posamezna področja:
Sprejem Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Tržič ne
bo imel finančnih posledic, ki ne bi bile načrtovane v sprejetem proračunu Občine Tržič za leto
2018.

II.

PODROBNEJŠA VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PRAVILNIKA TER SPREMEMB, KI JIH
PRINAŠA:
Sprememba Pravilnika je potrebna, ker se je Vrtec oziroma Komisija za sprejem otrok v vrtec, ob
obravnavi vlog za sprejem otrok med letom ponekod srečevala z dilemami, ko posameznih
situacij obstoječi Pravilnik ni predvideval, saj so se le-te pokazale šele kasneje.
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Poglavitne spremembe so sledeče:
 v primeru sprostitve prostega mesta med letom Vrtec sprejme otroka najkasneje v roku
enega meseca od obvestila o sprostitvi mesta,
 uvajanje otrok se začne z dnem uradnega vstopa - na datum, ko je otrok sprejet v Vrtec,
 dodaja se nov »čakalni seznam za otroke vpisane med letom« - s čimer se vzpostavlja
pravna podlaga, da se te otroke lahko uvrsti na ta seznam,
 dodaja se dva nova kriterija (7. in 8.), ki se začneta uporabljati šele pri vpisih po 1.9.2018
(da bi lahko ustrezno seznanili starše),
 7. kriterij se nanaša na neporavnane obveznosti staršev do Vrtca,
 z 8. kriterijem se želi zmanjšati oddajo t.i. »vlog na zalogo« od katerih potem starši pred
vstopom odstopijo,
 Pravilnik se usklajuje tudi z veljavno področno zakonodajo.

III.

IV.

SODELOVANJE JAVNOSTI:
1. Kraj objave: Spletna stran Občine Tržič
2. Datum objave: 5.2.2018
3. Naslov za posredovanje predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti:
obcina.trzic@trzic.si
4. Rok za podajo predlogov, pripomb, priporočil, mnenj javnosti: 12.2.2018

Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:
Urad za gospodarstvo in družbene zadeve:
Vid Meglič, vodja urada
Nevenka Cotelj, višja svetovalka

Številka zadeve: 007-000/2018
Datum: 2.2.2018

dr. Metka Knific Zaletelj
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE
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