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OBVESTILO  
 

O RAZPISU ZA VPIS OTROK V VRTCE NA OBMOČJU OBČINE SEVNICA ZA 
ŠOLSKO LETO 2018/2019 

 
Spoštovani starši! 
 

Občina Sevnica skupaj z vrtci: 
Vrtec Ciciban Sevnica, Naselje heroja Maroka 22, Sevnica, (www.vrtec-sevnica.si), 
Vrtec pri OŠ Krmelj, Krmelj 104, Krmelj, (www.oskrmelj.si), 
Vrtec pri OŠ Milana Majcna Šentjanž, Šentjanž 58A, Šentjanž, (www.osmm.sentjanz.si), 
Enota vrtca Blanca, Blanca 13, Blanca, (www.osblanca.si), 
 

objavlja razpis za vpis predšolskih otrok v programe vrtcev na območju Občine 
Sevnica za šolsko leto 2018/2019. 

 
Vrtci bodo izvajali dnevne programe (6–9 ur), in sicer: 

 za otroke prvega starostnega obdobja (v starosti od dopolnjenega 11. meseca do 3 let) 
in 

 za otroke drugega starostnega obdobja (od 3. leta do vstopa v šolo). 
 

V primeru zadostnega števila prijav bodo vrtci izvajali tudi poldnevni program, v 

dopoldanskem času od 4 do 6 ur. Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti (oz. najmanj 
11 mesecev) do vstopa v šolo. Program bo izveden v primeru zadostnega števila prijav. 
 
Enotni obrazec VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC V OBČINI SEVNICA, ki ga dobite v 

vrtcu, osnovni šoli ali na spletni strani vrtca, šole, občine, osebno prinesite ali pošljite po pošti 
v želeni vrtec v času od 21. 2. do 23. 3. 2018. 
 

Vrtec lahko sprejme otroke, ki izpolnjujejo pogoje za vpis: starost najmanj enajst mesecev in 
prenehanje pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona 
o vrtcih, Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS,  
40/2012 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17). 
 
V vrtcu bodo sprejemali vloge za vključitev otrok v šolskem letu 2018/2019 (vključitev od 
1.9.2018 dalje). Izpolnjeno vlogo oddajte tudi starši otrok, ki bodo pogoje za vključitev 
izpolnjevali šele med šolskim letom. Na podlagi števila prijav za vpis otroka v vrtec, 
izpolnjevanja pogojev za vpis ter kapacitet posameznih vrtcev, bodo vrtci oblikovali oddelke za 
novo šolsko leto. 
 
O sprejemu otrok novincev v posamezen vrtec v šolskem letu 2018/2019, boste starši oziroma 
zakoniti zastopniki s strani vrtcev pisno obveščeni. 
 
Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2017/2018 niso bili sprejeti v vrtec ali pa ste 
starši vključitev zavrnili, morate vlogo vložiti ponovno.  
 
 

 
 

                                                                                              Srečko Ocvirk 
                                                                                                       župan Občine Sevnica 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505

