
VPIS IN IZPIS OTROK IZ VRTCA 

 

VPIS OTROKA V VRTEC 

 

 Uradni vpis otrok v vrtec poteka v mesecu aprilu, ko se oblikujejo skupine za 

naslednje šolsko leto.  

 Starši oz. zakoniti zastopniki lahko vlogo za vpis otroka v vrtec dobijo v upravi 

vrtca/šole ali šolski spletni strani ter na spletni strani Občine Krško. 

 Otroke sprejemamo na podlagi vloge, ki jo starši oziroma zakoniti zastopniki oddajo v 

vrtcu ali v upravi vrtca. 

 V primeru, da je prijav več kot je prostih mest, bo pravočasno oddane vloge 

obravnavala Komisija za sprejem otrok v vrtec, in sicer po kriterijih, sprejetih na svetu 

zavoda. 

 Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za 

sprejem v vrtec. Pred vstopom v vrtec starši podpišejo pogodbo o določitvi 

medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca, ki velja do izpisa. 

 Kasnejši vpis je možen le v primeru prostega mesta.  

 

VKLJUČEVANJE OTROKA V VRTEC 

 

 Pred vstopom v vrtec morajo starši z otrokom opraviti zdravniški pregled in 

vzgojiteljici predložiti zdravniško potrdilo pediatra. Zdravniško potrdilo ne sme biti 

starejše od 30 dni.  

 Vlogo za znižano plačilo vrtca na novo vključenega otroka je treba podati vsaj 15 

dni pred vključitvijo v vrtec.  
 Starši morajo oddati občini vlogo, v kateri imajo stalno prebivališče, vsako leto vnovič 

do 15. novembra.  

 MŠŠ zagotavlja sofinanciranje plačil staršev iz državnega proračuna, ki imajo hkrati 

vključenega več kot enega otroka, tako da se za drugega in nadaljnje otroke iz iste 

družine zagotavljajo sredstva v celotni višini plačila, ki je določeno staršem z odločbo.  

 Občina Krško je sprejela sklep, da bo v šolskem letu 2010/2011 začela še dodatno 

sofinancirati stroške predšolske vzgoje. Plačilo staršev za vse predšolske otroke občine 

Krško se bo dodatno znižalo za 50 % (sofinanciranje je dodatno in ne izniči že 

obstoječega občinskega sofinanciranja vrtcev na plačilne razrede).  

 

KDAJ LAHKO IZPIŠEMO OTROKA IZ VRTCA? 

 Otroka lahko starši oz. zakoniti zastopniki izpišejo iz vrtca kadarkoli med letom. 

 Obrazec za izpis otroka dobijo starši oz. zakoniti zastopniki v upravi šole in vrtca ali 

na šolski spletni stran. 

 Izpolnjen obrazec starši oz. zakoniti zastopniki oddajo najmanj 14 dni pred 

predvidenim izpisom, sicer se šteje, kot da je otrok vključen v vrtec, na podlagi česar 

vrtec staršem izstavi račun v višini njihovega plačila. 

 

 
 
 
 
 


