
 

 

Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUPJS-A, 
40/12 – ZUJF in 14/15 - ZUUJFO) in na podlagi 15. člena Statuta Občine Šentjur (Uradni list 
RS, št. 37/11 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine Šentjur na 10. redni seji 
dne 23. februarja 2016 sprejel 

 
 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika 
o postopku in kriterijih za vpis otrok v 

 
Javni zavod Vrtec Šentjur 

 
1. člen 

V Pravilniku o postopku in kriterijih za vpis otrok v Javni zavod Vrtec Šentjur (Uradni list RS, 
št. 29/10, 32/11 in 80/12) se spremeni 2. člen, kjer se beseda »aprila« nadomesti z besedo 
»marca«. 
 

2. člen 
Spremeni se 3. člen, kjer se beseda »aprila« nadomesti z besedo »marca«.  
 
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi: »Svet zavoda  določi akontacijo in njeno višino, ki so 
jo dolžni poravnati starši ob vpisu novincev v vrtec. Starši, ki vpisujejo dva ali več otrok hkrati 
v času rednega vpisa, plačajo akontacijo samo za enega otroka. Akontacija se v primeru 
vključitve otroka v vrtec obračuna pri oskrbnini za mesec september. Če starši kljub podpisu 
pogodbe otroka ne vključijo v vrtec in to sporočijo vrtcu do 10. avgusta, se jim akontacija 
vrne, sicer ne.«. 
 

3. člen 
V drugem odstavku 9. člena se v tabeli v stolpcu »Kriteriji« dopolni četrta vrstica »Ponovno 
vpisan otrok, če je bil v preteklem letu izpisan zaradi bolezni« z »oz. zaradi porodniškega 
dopusta staršev«. V isti vrstici se v stolpcu »Število točk« število »3« spremeni v »5«. 
V zadnji vrstici tabele »Skupno število točk« se v prvem stolpcu »Število točk« spremeni iz 
»64–68« na »66–70«. 
V 9. členu se doda nov peti odstavek, ki se glasi: »Starši so dolžni v roku petnajst dni po 
zaključku rednih vpisov javiti vse spremembe, ki vplivajo na kriterije razporeditve otrok.«. 
 
Obstoječi peti odstavek postane šesti. 
 

4. člen 
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
Številka: 007-1/2010 (241) 
Šentjur, 23. februar 2016 
 
                                                                                                                 Župan, 
                                                                                                       mag. Marko Diaci 
 
 


