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Miklavž, 8.3.2023 

JAVNI VPIS NOVINCEV V VRTEC MIKLAVŽ NA DRAVSKEM POLJU ZA ŠOLSKO LETO 2023/24 

Javni vpis novincev v vrtec Vrtiljak in Ciciban za šolsko leto 2023/24 bo potekal od 

20. 3. do 31. 3. 2023. 

Starši lahko oddate vlogo na enega izmed naslednjih načinov: 

• v obeh enotah vrtca osebno od ponedeljka (20.3.) do petka (31.3.2023) od 8.00 do 14. ure, v četrtek, 

23.3. in v sredo, 29.3.2023 do 16. ure.  

• starši izpolnjeno, lastnoročno podpisano in skenirano vlogo za vpis z zahtevanimi dokazili pošljejo na 

elektronski naslov: info@vrtec-miklavz.si, 

• starši izpolnjeno vlogo za vpis z zahtevanimi dokazili pošljejo po navadni pošti na naslov OŠ Miklavž 

na Dravskem polju, Vrtec Vrtiljak in Ciciban, Cesta v Dobrovce 21, 2204 Miklavž na Dravskem polju. 

PROSIMO VAS, DA VLOGE POŠILJATE V URADNEM TERMINU VPISA od 20. 3. 2023 do 31. 3. 2023. Vloge, ki 

bodo poslane prej oz. kasneje, se ne bodo štele v uradni vpis novincev v vrtec za šolsko leto 2023/24. 

Obrazec vloge bo na voljo na spletni strani vrtca (http://www.vrtec-miklavz.si/) in v obeh enotah vrtca. Vrtec 

izvaja dnevni program. 

K vlogi je potrebno priložiti zahtevana dokazila (Potrdilo delodajalca o zaposlitvi; Potrdilo CSD o ogroženosti 

družine; Individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo in vsa ostala potrdila 

vezana na kriterije). 

V skladu z Zakonom o nalezljivih boleznih izda otrokov pediater ob vstopu v vrtec potrdilo o zdravstvenem 

stanju otroka, iz katerega izhaja, da je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, razen če za to 

obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja  oz. je otrok v postopku pridobitve 

odločbe o opustitvi cepljenja. 

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok 

v vrtec na podlagi kriterijev, ki jih določa Pravilnik o postopku vpisa in sprejema otrok v vrtec v Občini Miklavž 

na Dravskem polju in so del vpisnega obrazca. Na komisiji za sprejem otrok se obravnava le vloge, ki prispejo 

v času javnega vpisa. 

Dodatne informacije lahko prejmete tudi preko elektronske pošte: info@vrtec-miklavz.si, 

ziva.krajnc1@guest.arnes.si  ali po telefonu (02/629 02 49). 

Otroke, ki so že vključeni v vrtec, ni potrebno ponovno vpisovati! 

                                                                                                                             Dušanka Mihalič Mali, l.r.                                                                                                                                      
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