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Osnovna šola Sv. Jurij ob Ščavnici – Enota vrtec Sonček 

 

na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO in 55/17) in  Pravilnika o kriterijih na načinu sprejemanja otrok v Vrtec Sonček Sv. 
Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 52/2019), 

 
 

objavlja 
 

 
JAVNI RAZPIS ZA VPIS NOVINCEV 

 
ZA ŠOL.LETO 2021/2022 

 
v naslednje programe predšolske vzgoje 

 
1. dnevni program – 1. starostno obdobje  
2. poldnevni program – 1. starostno obdobje  
3. dnevni program – 2. starostno obdobje 
4. poldnevni program – 2. starostno obdobje 

  
V vrtec se lahko vpišejo otroci, ki so na dan vključitve v vrtec dopolnili najmanj 11 mesecev 
starosti oziroma z naslednjim dnem po izteku pravice do starševskega dopusta v obliki polne 
odsotnosti z dela.  

 
 

 I. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA IN DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU
  

 
(1) Javni razpis za vpis novincev v vrtec za šolsko leto 2021/2022 se objavi na spletni strani 
Vrtca Sonček, na oglasnih deskah vrtca in v sredstvih javnega obveščanja (lokalni časopis in 
radio). 
 
(2) Obrazec Vloga za vpis otroka v vrtec dobijo starši na spletni strani vrtca 
(http://vrtecsvjurij.splet.arnes.si/) ali na sedežu vrtca (po dogovoru).  
 
Število razpoložljivih mest in vpisanih otrok je odvisno od zakonsko določenih 
normativov za oblikovanje oddelkov ter nastalih prostih mest zaradi izpisa 
šoloobveznih otrok.   
 

II. ODDAJA VLOG 
 
 
(1) Izpolnjene in podpisane vloge skupaj z dokazili, navedenimi na vlogi, starši oddajo po 

navadni pošti (z dopisom za svetovalno delavko vrtca) ali po elektronski pošti (na naslov 
maja.martinuzzi@vrtec-soncek.si), v času od 1.3.2020 2021 do 30.3.2020 2021. Za vsa 
morebitna vprašanja v zvezi z vpisom otrok v vrtec je svetovalna delavka vrtca poleg prej 
navedene elektronske pošte dosegljiva tudi po telefonu, in sicer ob torkih in četrtkih 
od 8.00 do 13.00 ure.  

http://vrtecsvjurij.splet.arnes.si/
mailto:maja.martinuzzi@vrtec-soncek.si


   Enota vrtec 
 

Sonček  
 

 
(2) Vlogo oddajo:  

 
- starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec,  
- starši otroka, ki je na čakalnem seznamu v šolskem letu 2020/2021.  
 
(3) Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka.  
 
 
(4) Vrtec vlogo najkasneje v osmih dneh po prejemu vloge vnese v informacijski sistem in 

vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v centralni 
evidenci vpisanih otrok.  

 
III. ROK ZA ODDAJO VLOG 

 
(1) Kot pravočasno prejete vloge v času rednega vpisa bodo upoštevane tiste, ki jih bo vrtec 
prejel do 30.3.2020 2021, kot je razpisano v tem razpisu in določeno v Pravilniku o kriterijih 
in načinu sprejemanja otrok v Vrtec Sonček.  
 
(2) Starši vpišete otroka tako, da oddate vlogo za vpis otroka v vrtec na predpisanem 
obrazcu, h kateremu morate priložiti vsa zahtevana dokazila. Če je prejetih vlog za vpis v 
vrtec več kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za sprejem otrok po 
veljavnem Pravilniku o kriterijih in načinu sprejemanja otrok v vrtec Sonček. 

 
IV. KONTAKTNE INFORMACIJE 

 
 - pomočnica ravnatelja v vrtcu Sonček: 02 568 91 30 ( andreja.majcen@vrtec-soncek.si ) 
 
 - svetovalna delavka vrtca Sonček: 02 568 91 12 (maja.martinuzzi@vrtec-soncek.si) 
 
 
 

V. DODATNA POJASNILA 
 
(1) V vrtec se sprejema in vpisuje otroke tudi med šolskim letom, vendar le v tiste oddelke, 

kjer so še prosta mesta. V kolikor ni prostega mesta med letom, starši vlogo lahko 
oddajo, vendar se otrok za tisto šolsko leto uvrsti na čakalni seznam.  

 
 

 

 
Številka dokumenta: 6020-4/2021-1 
 
Sv. Jurij ob Ščavnici, 12.2.2021 
 

 
 

Ravnatelj: 
Marko Kraner, mag. manag., prof.  
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