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Protokol razporejanja otrok v oddelke ob začetku novega šolskega leta 

 

Če število vpisanih otrok ne presega števila prostih mest, o sprejemu otrok odloča ravnatelj 

ali z njegove strani pooblaščena oseba. Na prosta mesta se razporedijo vpisani otroci-

novinci, ki se bodo v vrtec vključili do konca decembra. Otroci, ki bodo v vrtec vključeni v 

naslednjem koledarskem letu, bodo razporejeni na prosta mesta oz. v morebitni nov 

oddelek. 

Razporejanje otrok v oddelke po enotah poteka po naslednjih korakih: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Za posamezno enoto vrtca se določi vrsta oddelka/oddelkov in 

število prostih mest v posameznem oddelku. 

V oddelek/oddelke v enoti so 

razporejeni vsi novinci, pri  

katerih je bila ta enota  

prva izbira. 

Že vključeni otroci se glede na njihovo starost razporedijo v 

ustrezen oddelek.  

Upoštevajo se tudi premestitve že vključenih otrok iz vseh 

enot vrtca, za katere so starši zaprosili najkasneje do zaključka 

vpisa novincev.  

Določi se še preostalo število 

prostih mest. 

V oddelek/oddelke v enoti niso 

razporejeni vsi novinci, pri  

katerih je bila ta enota  

prva izbira. 

Pri razporejanju otrok 

novincev se uporabijo 

dodatna merila. 

1. 

2. 
Če je možnosti več, se ob 

upoštevanju normativov za 

posamezno vrsto oddelka določi 

najbolj optimalna kombinacija. 

 Če je v posamezno enoto vpisanih premalo otrok, da bi lahko 

vrtec spremenil poslovni čas enote, se pri vpisanih otrocih-

novincih, katerih čas prihoda in/ali čas odhoda je izven 

poslovnega časa te enote, kot želena enota upošteva najbližja 

enota vrtca z ustreznim poslovnim časom. 

3. 
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Dodatna merila pri razporejanju otrok novincev v enote vrtca (merila se upoštevajo po 

zapisanem vrstnem redu):  

1. Prednost imajo otroci, katerih sorojenci so vključeni v to enoto vrtca. V Gaberju imajo 

prednost tudi otroci, katerih sorojenci obiskujejo podružnično šolo v Gaberju, v 

Genterovcih pa otroci, katerih sorojenci obiskujejo DOŠ Genterovci.  

2. Prednost imajo otroci, ki imajo stalno ali začasno bivališče v bližini želene enote vrtca 

(do 1 km razdalje). Upoštevajo se tako ceste kot pešpoti. Razdalja se preveri z 

aplikacijo Google Zemljevidi. 

3. Prednost imajo otroci s stalnim ali začasnim bivališčem v naselju: 

 E Hotiza Hotiza 

 DE Gaberje Dolnji Lakoš, Gaberje, Gornji Lakoš, Kapca, Kot 

 DE Dolga vas Dolga vas, Dolgovaške Gorice 

 DE Genterovci Banuta, Genterovci, Kamovci, Mostje, Radmožanci 

 DE I Lendava in DE II 

Lendava 

Benica, Čentiba, Dolina pri Lendavi, Lendava, Lendavske 

Gorice, Petišovci, Pince, Pince Marof, Trimlini 

4. Prednost imajo otroci z višjo letnico rojstva. 
5. Prednost ima otrok z višjo trimestno številko na koncu EMŠO-ja. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

V oddelek/oddelke v enoti se razporedi toliko 

otrok, kolikor je prostih mest v skladu z 

normativi. 

Ostali otroci se razporedijo v enoto, ki je najbližja 

želeni enoti vrtca. 

4. 

Na prosta mesta v enotah so 

razporejeni vsi novinci. 

V posameznih enotah se 

določi še preostalo število 

prostih mest. 

V vrtec ni mogoče sprejeti vseh 

novincev.  

 

 

O sprejemu otrok v skladu s 

Pravilnikom o kriterijih ter načinu 

vpisa in sprejema otrok v javni 

dvojezični zavod Vrtec Lendava – 

Lendvai Óvoda odloča  komisija.  

Sprejeti otroci se v enote 

razporedijo po korakih in merilih 

tega protokola. 


