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Javni zavod Osnovna šola Žetale objavlja na podlagi 20., 20. a in 20. b člena Zakona o vrtcih (Uradni 
list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 36/10 in 16. člena Statuta Občine Žetale) in 
Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Žetale (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 18/2011) 
razpis za 

 

VPIS NOVINCEV V JAVNI  ZAVOD OSNOVNA ŠOLA ŽETALE ENOTA VRTEC ŽETALE  

ZA ŠOLSKO LETO 2016/2017 

 

1. Predmet javnega razpisa je vpis novincev v Javni i zavod Osnovna šola Žetale - Enota vrtec Žetale za 
šolsko leto 2016/2017, s sprejemom na dan 1.9. 2016. 
 
2. Starši oziroma skrbniki otroka (v nadaljevanju: starši) oddajo vlogo za sprejem otroka v vrtec na 
predpisanem obrazcu. Obrazec »Vloga za sprejem otroka v vrtec« dobijo starši v tajništvu šole, v 
enoti vrtec in na spletnih straneh šole/vrtca. Vloge morajo biti oddane osebno v tajništvu šole ali 
priporočeno po pošti na naslov: Osnovna šola Žetale, Čermožiše 45b, 2287 Žetale. Ne glede na število 
oddanih vlog v vrtec za šolsko leto 2016/2017 šteje, da so starši oddali eno vlogo. 

3. Rok za oddajo vlog je 15. april  2016. 

4. Če bo vlog več, kot je prostih mest v vrtcu, bo o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v 
vrtec. Komisija za sprejem otrok v vrtec pri odločitvi o sprejemu otroka v vrtec upošteva pogoje in 
kriterije Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v vrtec Žetale. Vrtec pošlje 
staršem v 8 dneh po seji komisije obvestilo z izpisom podatkov s seznama sprejetih otrok ali 
čakalnega seznama za njihovega otroka z navadno poštno pošiljko. 

5. Ko je v vrtcu odločeno o vseh ugovorih staršev zoper obvestilo o prednostnem vrstnem redu otrok, 
vrtec staršem otrok, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv, k sklenitvi pogodbe z vrtcem. Če starši 
odklonijo sprejem otroka oziroma ne podpišejo pogodbe v 15 dneh od vročitve poziva, vrtec pozove k 
sklenitvi pogodbe starše naslednjega otroka po vrstnem redu s čakalnega seznama. 

6. O rezultatih vpisa in premestitvah bo odločeno najkasneje do 15. maja 2016. 

 
 
 

dr. Silvestra Klemenčič, 
ravnateljica 

 

 

 


