
KRITERIJI, na podlagi katerih komisija za sprejem otrok točkuje vloge 

 

Glej  15. in 16. člen Pravilnika o sprejemu otrok v vrtca občine Postojna. 

 

 

15. člen 

 

Komisija točkuje vloge na podlagi naslednjih kriterijev, ki jih vlagatelj izpolnjuje na zadnji dan roka za 

oddajo vloge: 

 

Kriterij  Število točk 

1. Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)  

1. a Otrok in starši imajo stalno prebivališče v Občini Postojna oziroma otrok v 
enostarševski družini ima z enim od staršev stalno prebivališče v Občini 
Postojna 

40 

1. b Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče v 
Občini Postojna 

30 

1. c Otrok in vsaj eden od staršev, s katerim otrok živi, imata začasno prebivališče 
v Občini Postojna 

20 

2. Stalnost bivanja v občini Postojna (upošteva se ena izmed variant)  

2. a Ob izpolnjevanju kriterija 1. a ali 1. b ali 1. c imata oba starša stalno ali 
začasno prebivališče na območju občine neprekinjeno od 1. 1. predhodnega 
leta pred javnim vpisom novincev 

20 

2. b Ob izpolnjevanju kriterija 1. a ali 1. b ali 1. c ima eden od staršev stalno ali 
začasno prebivališče na območju občine neprekinjeno od 1. 1. predhodnega 
leta pred javnim vpisom novincev, drugi od staršev pa manj 

10 

3. Otrok je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na  čakalni seznam, pa mu med 
šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v želenem vrtcu oziroma naselju 
rangiranem z A 

10 

4. Zaposlenost (upošteva se ena izmed variant). Starši priložijo potrdilo 
delodajalca o zaposlitvi, ki ne sme biti starejše od enega meseca 

 

4. a Zaposlenost obeh staršev oziroma enega od staršev, če gre za enostarševsko 
družino 

10 

4. b Otrok staršev dijakov ali študentov 10 

4. c Otrok, katerega eden od staršev je zaposlen, drugi pa dijak ali študent 10 

4. d Zaposlenost samo enega od staršev, drugi pa je brez zaposlitve 5 

4. e Nezaposlenost starša v enoroditeljski družini 5 

5. Število vzdrževanih otrok v družini na dan oddaje vloge:  

5. a - dva otroka 2 

5. b - trije otroci 4 

5. c - štirje otroci ali več 8 

6. * Otrok, ki je bil sprejet v vrtec, pa so ga starši zaradi zdravstvenih težav morali 
izpisati ali odkloniti sprejem 

6 

7. Starši so upravičeni do otroškega dodatka za prvi dohodkovni razred (odločba 
ne sme biti starejša od 12 mesecev) 

4 

8. Na dan 1. 9. tekočega leta bo otrok dopolnil 11 mesecev in več 10 

9. Otrok se vpisuje v vrtec zadnje leto pred vstopom v osnovno šolo 3 

10. Otrok, ki se pod prvo izbiro vpisuje v Vrtec Prestranek in ima na dan vpisa 
stalno ali začasno prebivališče v šolskem okolišu Osnovne šole Prestranek 

5 

11.  Otrok, ki se pod prvo izbiro vpisuje v Vrtec Postojna in ima na dan vpisa stalno 
ali začasno prebivališče v šolskem okolišu Osnovna šola Miroslava Vilharja ali 
Osnovna šola Antona Globočnika 

5 



 

* V primeru izpisa zaradi zdravstvenih težav otroka starši predložijo potrdilo zdravnika specialista. 

 

Za enostarševsko družino po tem pravilniku se šteje skupnost enega od staršev z otroki: 

- kadar je drugi od staršev umrl ali je drugi od staršev neznan ali pogrešan, ali 

- kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s katero je določeno o 

varstvu in vzgoji otrok ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in 

vzgoji otrok. 

 

Vloge se točkujejo tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk. 

 

16. člen 

 

Če je otrok na podlagi kriterijev iz 15. člena sprejet v vrtec z enotami v različnih naseljih in starši 

otroka vpisujejo v enoto v naselju Planina oziroma v enoto v naselju Studeno, se vlogo dodatno 

točkuje na podlagi naslednjih kriterijev: 

 

Kriterij  Število točk 

1. Vpis otroka v enoto Planina  

1. a Otrok in starša imata stalno prebivališče v krajevni skupnosti Planina 
neprekinjeno najmanj od 1. 1. predhodnega leta pred javnim vpisom novincev 

10 

1. b Otrok v enostarševski družini ima z enim od staršev stalno prebivališče v 
krajevni skupnosti Planina neprekinjeno najmanj od 1. 1. predhodnega leta 
pred javnim vpisom novincev 

10 

1.c Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče v 
krajevni skupnosti Planina neprekinjeno najmanj od 1. 1. predhodnega leta 
pred javnim vpisom novincev, drugi od staršev pa manj 

5 

2. Vpis otroka v enoto Studeno   

2. a Otrok in starša imata stalno prebivališče v krajevni skupnosti Studeno ali 
Bukovje neprekinjeno najmanj od 1. 1. predhodnega leta pred javnim vpisom 
novincev  

10 

2. b Otrok v enostarševski družini ima z enim od staršev stalno prebivališče v 
krajevni skupnosti Studeno ali Bukovje neprekinjeno najmanj od 1. 1. 
predhodnega leta pred javnim vpisom novincev   

10 

2.c Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče v 
krajevni skupnosti Studeno ali Bukovje neprekinjeno najmanj od 1. 1. 
predhodnega leta pred javnim vpisom novincev, drugi od staršev pa manj 

5 

 


