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Na podlagi 3. odst. 20. člena in 20.f člena Zakona o vrtcih 
- ZVrt (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009 – 
ZIUZGK, 36/2010, 62/2010 – ZUPJS, 94/2010 – ZIU, 40/2012 – 
ZUJF, 14/2015 – ZUUJFO in 55/2017) in 15. člena Statuta Ob-
čine Rače-Fram (MUV, št. 27/2011 in 5/2015) je Občinski svet 
Občine Rače-Fram na svoji 25. redni seji, dne 20. februarja 2018, 
sprejel

P R A V I L N I K 
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o kriterijih in 

postopku vpisa, vključitve ter sprejema otrok v javna vrtca 
na območju občine Rače-Fram

1. člen
S tem pravilnikom se prvi stavek 1. odst. 14. člena spremeni 

tako, da po tej spremembi glasi:
˝Delo komisije oziroma postopek odločanja komisije običaj-

no vodi predsednik komisije.˝

2. člen
Spremeni se zadnji stavek 22. člena tako, da spremenjen gla-

si:
˝Če dva ali več vpisanih otrok na podlagi kriterijev dosežeta/

dosežejo enako število točk, se vrstni red določi po starosti teh 
otrok - starejši otrok se uvrsti pred mlajše/ga otroke/a.˝

3. člen
Za prvim stavkom 2. odst. 25. člena se doda novi drugi sta-

vek, ki glasi:
˝Lahko pa se zaradi dveh zaporednih odklonitev ponujenega 

prostega mesta, ne glede na to, v katerem od obeh vrtcev je pro-
sto mesto, otroka uvrsti na zadnje mesto CČS.˝

Dosedanji drugi stavek 2. odst. 25. člena postane tretji stavek.

4. člen
Spremeni se tudi prvi stavek 26. člena in sicer tako, da spre-

menjen glasi:
˝Vrtec najkasneje v roku treh (3) delovnih dni od dneva ugo-

tovitve, da ima prosto mesto, vlagatelja, katerega otrok je uvr-
ščen na CČS, pisno obvesti o možnem datumu vključitve in spre-
jema otroka v vrtec in ga pozove, da v roku pet (5) delovnih dni 
od vročitve poziva sklene z vrtcem pogodbo.˝

5. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po 

objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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