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Poziv k javnemu vpisu novincev v 

VRTEC PRI SV. ANI - ŽIRI 

za šolsko leto 2022/2023 
 

Vrtec pri Sv. Ani – Žiri, Loška cesta 59, 4226 Žiri v skladu z 2. odst. 3. čl. Pravilnika o 

sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 24/2019) objavlja javni vpis novincev za šolsko 

leto 2022/2023 v Vrtec pri Sv. Ani - Žiri. 

 

Vpis bo potekal od 28. 2. 2022 do 31. 3. 2022. 

 

Vlogo s potrebnimi dokazili je potrebno oddati najkasneje do 31. 3. 2022 na sedež vrtca, v 

okviru odpiralnega časa med 5:45 in 15:30 ali jo poslati priporočeno po pošti. 

Vloge za vpis otrok so na voljo na sedežu vrtca in na spletni strani: www.vrtecprisvani.si. 

 

Vloge oddajo: 

• starši, ki otroke prvič vpisujejo v vrtec, 

• starši otrok, ki so vlogo oddali izven razpisnega roka in otrok ni bil sprejet v vrtec. 

 

Dodatne informacije: 

Vloge staršev, katerih otroci so rojeni v letu 2022 in vloge, ki bodo prispele po roku za 

oddajo, bodo evidentirane, obravnavane pa le v primeru, da bi po izvedenem javnem vpisu 

bilo več prostih mest kot prijav. 

Obvestila o sprejemu oz. zavrnitvi bodo vlagatelji prejeli v 8-ih dneh po seji Komisije za 

sprejem otrok v vrtec, ali v roku 8-ih dni od zaključka postopka, v kolikor bo prostih mest 

dovolj in zasedanje Komisije za sprejem otrok v vrtec ne bo potrebno. 

 

Dodatne informacije v zvezi z javnim vpisom zainteresirani dobijo na sedežu vrtca, pri 

pedagoški vodji vrtca, ge. Silviji Pavšič, na tel. št. 04/510 41 00 ali preko e-pošte: 

info@vrtecprisvani.si . 

 

 

 

 

 

 

 

Žiri, 14. 2. 2022                                                                                           Direktor Andrej Jemec 
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