
 

1. 3. 2021 – 9. 4. 2021 
 

Vloge za vpis so dostopne na spletni 
strani vrtca:  
http://vrtec-smarje.si/sl/ 
 
Vloge lahko posredujete po pošti na 
naslov  
Slomškova 13, 3240 Šmarje pri Jelšah  
ali  
po elektronski pošti na naslov 
info@vrtec-smarje.si in 
sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si. 
 
 
Starši že vpisanih otrok, ki želite z 
novim šolskim letom premestiti 
otroka iz ene enote v drugo, oddajte 
vlogo za premestitev, ki je prav tako 
dostopna na spletni strani vrtca, in 
sicer najkasneje do 9. 4. 2021. 
 
 
Dodatne informacije dobite pri 
svetovalni delavki Sabini Jurkošek 
(03/817-15-93; 
sabina.jurkosek@vrtec-smarje.si). 
 

Enote in dislocirani oddelki: 

- OE Sonček, Slomškova 13, 3240 

Šmarje pri Jelšah 

 

- Dislocirani oddelek Zibika, Zibika 5, 

3253 Pristava pri Mestinju 

 

- Dislocirani oddelek Kristan Vrh, 

Kristan Vrh 40b, 3241 Podplat 

 

- Dislocirani oddelek Sladka Gora, 

Sladka Gora 5, 3240 Šmarje pri Jelšah 

 

- Dislocirani oddelek Sveti Štefan, 

Sveti Štefan 72, 3264 Sveti Štefan 

 

- Dislocirani oddelek Mestinje, 

Mestinje 43, 3241 Podplat 

 

- OE Livada, Vegova 22, 3240 Šmarje 

pri Jelšah 

- OE Ciciban Šentvid 12, 3231 

Grobelno 

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je 

dopolnil starost najmanj 11 mesecev, 

če starši ne uveljavljajo več pravice 

do starševskega dopusta v obliki 

polne odsotnosti z dela. 

 
Če je vlog za vpis več kot je na voljo 
prostih mest, o vstopu otrok v vrtec 
odloča Komisija za sprejem otrok v 
vrtec na podlagi Pravilnika o 
postopku sprejema otrok v Otroški 
vrtec Šmarje pri Jelšah (Ur.l.RS št. 
117/2008 in 35/2010). 
 
 
 
Starši lahko vpisujejo otroke v vrtec 
tudi med šolskim letom. Če so na 
voljo prosta mesta, se otroke vključi 
na prosta mesta v vrtcu, v 
nasprotnem primeru se otroke uvrsti 
na čakalno listo. V primeru sprostitve 
prostega mesta o vstopu otrok v 
vrtec odloča Komisija za sprejem 
otrok v vrtec. 
 

Pred vstopom v vrtec se med starši in vrtcem sklene 

pogodba o določitvi medsebojnih pravic in 

obveznosti, ki šteje za dejansko odločitev zakonitih 

zastopnikov, da se otrok vključi v Otroški vrtec 

Šmarje pri Jelšah. 

 

Ob vključitvi otroka v vrtec starši prinesejo 

zdravniško potrdilo otroka. 

 

Na Centru za socialno delo je potrebno vložiti Vlogo 

za znižano plačilo vrtca. Znižano plačilo vrtca lahko 

uveljavljajo starši za otroke, ki so vključeni v javni 

vrtec, zasebni vrtec s koncesijo ter zasebni vrtec, ki 

se financira iz občinskega proračuna. 

Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca 

od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, 

podeli pa se za obdobje enega leta ali do 

spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na 

priznanje pravice. 

 

Starši Vloge za znižano plačilo oddajo na krajevno 
pristojnem centru za socialno delo. 
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