
 
Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna                                                                                      
 07 34 35 164, faks 07 34 35 170 

e- vrtec@os-mirna.si  

Vrtec DETELJICA  

VRTEC DETELJICA 

vabi starše k vpisu predšolskih otrok za šolsko leto 2021/2022 (ne velja za otroke, ki so že 

vključeni v naš vrtec). 

Vpis bo potekal od  ponedeljka 8. 3. 2021 do petka 19. 3. 2021. 

Od 8. marca dalje, boste obrazce za vpis lahko dobili: 

 v vrtcu ali 

 na spletni strani vrtca pod ikono OBRAZCI ali 

 v tajništvu Osnovne šole 

 in na spletni strani Občine Mirna. 

Izpolnjene obrazce, do navedenega datuma, v času vpisa vrnite: 

 v vrtec ali tajništvo Osnovne šole ali pošljete po pošti na naslov: OŠ Mirna, vrtec 

Deteljica, Cesta na Fužine 1, 8233 Mirna.  

Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na javni vpis novincev za 

šolsko leto 2021/2022.  

Če se za sprejem v vrtec prijavi več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o njihovem 

sprejemu Komisija za sprejem otrok. Komisija obravnava vse vloge, ki so bile vložene do 

dneva izteka razpisanega roka in na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi, določi število 

točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red otrok. Upoštevajo se podatki na 

dan zasedanja komisije.   

K Vlogi za vpis otroka v vrtec Deteljica za šolsko leto 2021/2022  priložite:  

1. Potrdilo delodajalca o zaposlitvi obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko 

družino oziroma  če je zaposlen samo eden od staršev oziroma potrdilo o statusu 

(študent, kmet). 

2. Priložite zdravniško potrdilo, če ste starši zaradi zdravstvenih težav morali izpisati ali 

odkloniti sprejem otroka v vrtec Deteljica. 

3. Listine, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec: 

 Mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja 

družine. 

 Odločba o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. 

 

                                                                                                  Ravnateljica 

                                                                                                      Anica Marinčič                                                                                                   
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