
 
 

VPIS OTROK V VRTEC 
za šolsko leto 2023/2024 

 
Vrtec Ciciban Sevnica skupaj z Občino Sevnica objavlja javni razpis za vpis otrok v vrtec za 
šolsko leto 2023/2024 (od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024).  
 
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev oz. ko se izteče 
starševski dopust in vse do vstopa v šolo.  
Vlogo za vpis oddate vsi starši, ki nameravate vključiti otroke v vrtec v šolskem letu 
2023/2024 (vključitev od 1. 9. 2023 dalje). Vlogo oddate tudi starši, katerih otroci na dan  
1. 9. 2023 še ne bodo izpolnili starostni pogoj za vključitev oz. ga bodo izpolnili med 
šolskim letom (z dnem, ko se izteče starševski dopust).  
Na podlagi števila prijav, izpolnjevanja pogojev za vključitev in prostorskih kapacitet, bomo 
oblikovali oddelke. 
 
Vrtec Ciciban Sevnica vpisuje otroke v naslednje programe: 

a) celodnevni program (6 do 9 ur) in  
b) poldnevni program * (4 do 6 ur).  Program bo organiziran, če bo zadostno število prijav. 

 

 Za vpis otroka v vrtec izpolnite Vlogo za sprejem, ki jo dobite na spletni strani vrtca 

www.vrtec-sevnica.si, v upravi vrtca ali vam pošljemo na dom.  

 Za dodatne informacije pokličite svetovalno delavko na tel. št. 051 607 267 (vsak dan od 

6.30 do 14.00) ali 07/816 16 54 (v času uradnih ur svetovalne službe – med 11.00 in 

12.00 ter med 13.00 in 14.00). V primeru, da je svetovalna delavka odsotna in ni 

dosegljiva, pokličite v tajništvo vrtca 07/ 816 16 50 ali pišite na elektronski naslov 

urska.kozmus@vrtec-sevnica.si in vrtec.sevnica@siol.net. 

 Na podlagi števila vpisanih otrok bomo oblikovali oddelke za šolsko leto 2023/2024  

(od 1. 9. 2023 do 31. 8. 2024).  

 V kolikor bo vpisanih več otrok kot je prostih mest v vrtcu, bomo izvedli komisijo za 

sprejem otrok v vrtec in vas pozvali k dopolnitvi vlog v skladu s Pravilnikom o sprejemu 

otrok v vrtce v Občini Sevnica. 

 Vloge, ki bodo prispele po 13. 3. 2023, bomo upoštevali le v primeru, če bodo še ostala 

prosta mesta.  

 O rezultatu vpisa boste pisno obveščeni do konec meseca junija.  

 

 

Starši otrok, ki kljub oddani vlogi v šolskem letu 2022/2023 niso bili sprejeti v vrtec ali pa 

ste ponujeno možno vključitev zavrnili, morate vlogo vložiti ponovno.  

 

              
  

http://www.vrtec-sevnica.si,na/
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VRTEC CICIBAN SEVNICA VPISUJE OTROKE V NASLEDNJE ENOTE 
 

a) Centralni vrtec, Naselje heroja Maroka 22, Sevnica 
- Za otroke 1. in 2. starostnega obdobja (od 1 do 6 let). 
- Razvojni oddelek (odpiralni čas predvidoma od 7.00 do 15.15). 
- Odpiralni čas enote: 5.30-17.00. 

 
b) Kekec, Prešernova ulica 7, Sevnica 

- Za otroke 1. starostnega obdobja.  
- Odpiralni čas enote: 5.30-15.30. 

 
c) Boštanj, Boštanj 54a, 8294 Boštanj (v prostorih OŠ Boštanj) in  

Panorama, Dolenji Boštanj 44a, 8294 Boštanj 
- Za otroke 1. in 2. starostnega obdobja (od 1 do 6 let). 
- Odpiralni čas enote v OŠ Boštanj: 5.45–15.30. 
- Odpiralni čas enote Panorama: 5.30-16.00. 

 
d) Bibarija – Loka pri Zidanem mostu, Loka 72, 1434 Loka pri Zidanem Mostu                   

(v prostorih POŠ Sava Kladnika – Loka) 
- Za otroke 1. in 2. starostnega obdobja (od 1 do 6 let). 
- Odpiralni čas enote: 6.00-15.30. 

 
e) Studenec, Studenec 38a, 8283 Studenec (v prostorih POŠ Sava Kladnika – Studenec) 

- Za otroke 1. in 2. starostnega obdobja (od 1 do 6 let). 
- Odpiralni čas enote: 5.45-15.30. 

 

VPIS BO POTEKAL 

od ponedeljka, 27. 2. do ponedeljka, 13. 3. 2023. 

 

Vlogo za sprejem otroka v vrtec pošljete na naslov vrtca: 

Vrtec Ciciban Sevnica 

Naselje heroja Maroka 22 

 8290 Sevnica 

ali  

jo oddate v nabiralnik, pred vhodom v enoto Centralni vrtec. 

  

V kolikor želite vlogo oddati osebno in se o vpisu pogovoriti s 

svetovalno delavko, se je potrebno predhodno najaviti.  

 

Pozdravljamo vas Mali in Veliki iz Vrtca Ciciban Sevnica.  

 
Ravnateljica 

Tanja Sorčan, dipl. vzg.  


