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Rok za možnost prijave o nepravilnosti dela komisije za sprejem otrok v vrtec za šolsko leto 

2019/2020 je bil 20.5.2019.  

 

V roku smo prejeli tri pritožbe:  

 

1. Starš je 8.5.2019 oddal pritožbo za otroka, ki ga vodimo pod šifro 001080.  Otrok je sprejet 

v vrtec, v enoto Kulturni dom, Dolsko. Staršem ta enota ne odgovarja, želeli bi vpis v skupino 

v matičnem vrtcu Dol.  

Razlog pritožbe je v nepravilnem upoštevanju kriterijev, ker pri točkovanju nismo upoštevali 

stalnega prebivališča v občini Dol pri Lj. Komisija je obravnavala vloge dne 17.4.2019  in 

upoštevala dejstva, ki smo jih pridobili s strani UE Ljubljana in CSD Ljubljana do 31.3.2019, 

ko je bil rok oddaje vlog.  Na 31.3.2019 je bil otrok uradno prijavljen v drugi občini, zato ni bil 

upravičen do točk za stalno bivališče v občini Dol. Starši so 30.4.2019 osebno oddali potrdilo, 

da je otrok prijavljen v občini Dol od 16.4.2019 dalje. S tem podatkom komisija na dan seje ni 

razpolagala in je točkovala skladno s podatki iz UE.  

 

 

2. Starš je 17.5.2019 oddal pritožbo za otroka, vodenega pod šifro 001209. Otrok v vrtec ni 

sprejet.  

Starš meni, da bi morali otroku dodeliti dodatne točke, ker je bila sestra, vodena pod šifro 

001035, vključena v VVZ Ježek. Po Pravilniku prejme točke v primeru vključenosti v VVZ 

Ježek otrok, ki je vpisan v to varstvo in ne  njegov sorojenec.  

 

 

 

3. Starš je oddal pritožbo za otroka, vodenega pod šifro 001244. Otrok v vrtec ni sprejet, ker z 

1.9.2019 ne bo dopolnil 11 mesecev starosti. Dokazila o ogroženosti iz CSD je starš oddal dne 

17.4.2019. Starš navaja in to potrjuje z mnenjem CSD, da je otrok ogrožen, zaradi varstva v 

domači negi pri starih starših in je zato vrtec boljša rešitev zanj. CSD je podal mnenje o 

ogroženosti, za razlago Zakona o vrtcih glede ogroženosti smo pridobili na Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport.  

 

 

Podrobnejša dokazila so na voljo v tajništvu vrtca.  

 

 

 

 

 

 

 


