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Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
štev. 100/2005-UPB, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 
62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF) in 16. Člena Sta-
tuta Občine Radlje ob Dravi (MUV; št. 25/2006) je Občinski svet 
Občine Radlje ob Dravi na svoji 19. redni seji, dne 11. februarja 
2013, sprejel

P R AV I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o sprejemu otrok 

v vrtce na področju občine Radlje ob Dravi

1. člen
V Pravilniku o sprejemu otrok v vrtce na področju občine Ra-

dlje ob Dravi (MUV; št. 9/2011) se v drugi alineji 3. člena črta 
besedna zveza »davčna številka«.

2. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Komisija odloča o sprejemu otrok praviloma enkrat letno v 

mesecu maju. Komisija mora obravnavati vse prijave, ki so bile 
vložene do zadnjega dne vpisnega postopka.«

3. člen
25. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Vse vloge komisija točkuje v skladu z naslednjimi kriteriji:

1. STALNO PREBIVALIŠČE – upošteva se ena 
izmed variant (potrdilo o prebivališču)

 - Otrok in eden od staršev imata stalno 
prebivališče v občini Radlje ob Dravi 20 točk

 - Otrok tujcev, kjer imata starša začasno 
prebivališče v občini Radlje ob Dravi 20 točk

 - Otrok nima stalnega prebivališča v občini 
Radlje ob Dravi 0 točk

2. ZAPOSLENOST STARŠEV – upošteva se ena 
izmed variant

 - Zaposlena sta oba starša ali starš enoroditeljske 
družine 15 točk

 - Zaposlen je en starš, drugi je nezaposlen 8 točk
 - Zaposlen je en starš, drugi ima status študenta, 

dijaka ali kmeta 15 točk
 - Oba starša imata status študenta, dijaka ali 

kmeta 15 točk
 - Samo eden od staršev ima status študenta, 

dijaka ali kmeta 8 točk
 - Oba starša sta nezaposlena 0 točk
3. ŠTEVILO VKLJUČENIH OTROK V VRTEC
 - V vrtec je že vključen otrok iz iste družine in bo 

tudi v prihajajočem šolskem letu 5 točk
 - Istočasen sprejem dveh otrok (dvojčkov) iz iste 

družine 5 točk

 - Istočasen sprejem treh ali štirih otrok (trojčki, 
četvorčki) iz iste družine 10 točk

4. ŠTEVILO OTROK V DRUŽINI
 - 2 2 točki
 - 3 3 točke
 - 4 4 točke
 - 5 ali več 5 točk
5. DRUGO
 - Otrok je bil v preteklem šolskem letu na čakalni 

listi in celo leto ni bil sprejet v vrtec 5 točk

V primeru, da ima več otrok enako število točk, se lahko ob 
predložitvi ustreznega potrdila upoštevajo tudi dodatni kriteriji 
in sicer:
- Otrok je že bil sprejet v vrtec ampak so ga starši zaradi težjih 

zdravstvenih težav morali izpisati (zdravniško potrdilo o dalj-
ši hospitalizaciji, operativni posegi, rehabilitacija,….)

- Težje zdravstveno stanje v družini (zdravniško potrdilo o težji 
invalidnosti ali kronični bolezni staršev in sorojencev.

4. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Medobčinskem 

uradnem vestniku.
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