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VPIS OTROK V VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD 
SLOVENJ GRADEC 

 
za šolsko leto 2016/2017 

 

bo potekal v času rednega vpisa 
 

V ENOTI MISLINJA, Šentlenart 31, 
2. 3. 2016 in 3. 3. 2016 

 
in 

V ENOTI MAISTROVA, Maistrova ulica 2a, 
od 4. 3. 2016 do 15. 3. 2016. 

 
Vpis poteka vsak dan od 8.00 do 15.00 ure, 

ob torkih od 8.00 do 17.00 ure. 
 

      Starši lahko vpišete otroke v naslednje enote: 
� enota Mislinja – vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,  
� oddelek Dolič – vpis možen za otroke stare od 3 do 6 let, 
� enota Šmartno – vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let, 
� enota Legen – vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let, 
� enota Pameče – vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let, 
� enota Podgorje – vpis možen za otroke stare od 2 do 6 let, 
� enota Maistrova – vpis možen za otroke stare od 1 do 6 let,  
� oddelek Sele – vpis možen za otroke stare od 3 do 6 let, 
� enota Celjska – vpis možen za otroke stare od 1 do 3 let. 

 



Vse zainteresirane starše pozivamo, da vpišete otroka v vrtec pravočasno, saj bo 

Komisija za sprejem otrok obravnavala le prijave, ki bodo oddane v razpisnem roku. 

Vrtec lahko v skladu z Zakonom o vrtcih sprejme otroka, ko je dopolnil starost 

najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v 

obliki polne odsotnosti z dela.obliki polne odsotnosti z dela.obliki polne odsotnosti z dela.obliki polne odsotnosti z dela.    

 

Ob vpisu otroka v vrtec potrebujete osebne podatke in EMŠO številke otroka in 

staršev. 

Vlogo za vpis otroka v vrtec dobite ob vpisu ali na spletni strani vrtca. Vlog pred 

začetkom rednega vpisa NE SPREJEMAMO! 

 

Starše, ki so oddali vlogo za šolsko leto 2015/2016 in njihovi otroci še niso bili 

sprejeti v vrtec, opozarjamo, da morajo ponovno vložiti vlogo za novo šolsko leto 

2016/2017. 

 

Vse podrobnejše informacije o vpisu dobite na upravi zavoda ali po telefonu na 

številki 02 62 09 550. 

 

Vljudno vabljeni, 

uprava VVZ Slovenj Gradec 
 
 
 
 


