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Cakalni seznam otrok, ki s 01 . 09. 2022 ne izpolnj ujejo starostnega pogoja za sprejem v vrtec
9troci roieni leta 2021 in 2022
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Legenda:

Starii lahko v skladu z Zakonom o vftcih
zavrnitvi otroka. Ugovor se lahko vloLi le

(20b. Clen) zaradi zavrnitve sprejema otroka v vfiec, v 15 dneh po prejemu obvestila vlo1ijo ugovor zoper obvestilo o
zaradi nepravilnega upostevanja kriterijev.

lden od staniev oz
ptalno prebivaliSie

zakonitih zastopni
na obmoiju obaine

K1 kov otroka ima
Sentje rnei. 10

K8 Otrok iivi v enostarsevski dru2ini.
20

a starSa oz. zakonita zastopnika otroka imata stalnoK2
rebivali56e na obm06 u obdine S erne 20

K9 Ctrok star5ev, ki imajo enega otroka 2e vkljudenega v
,rtec Cebelica Sentiernei. 5

rok ima stalno prebivalise e na obmoaiu obdineK3
e ntjern ej. 10

K10 Ctrok je bil uvrsden na iakalni seznam v preteklem
;olskem letu, vendar mu zaradi zasedenosti ni bilo
conujeno mesto s strani vrtca.

'10

trok ima stalno prebivaliS6e izven obmodja obdineK4
ntjernej. 3

K',t1 Starsi se strinjajo z vsako predlagano lokaciio za
yarstvo otroka in ob ponujenem prostem mestu le-to
sprejmejo, neglede na navedeno prvo Zeljo glede
lokacaje.

druZini je zaposlen eden od starSev oz. zakonitihK5
pnikov otroka. 't0

K12 Stanii, ki hkrati vpisujejo dvojdke, trojeke.
3

druZini sta zaposlena oba starsa oz. zakonita
stopnika otroka.

K6
20

Kl3 Ctrok se v vrtec vkljueuje zadnje leto pred priietkom
iolanja. 10

tarS oz. zakoniti zastopnik otroka ima status
udenta. 10

Cakalni seznam je veljaven do 30. 04. 2023. Ltg Ravnatelji'"ffir;:# prof. pred. vzg
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