
OŠ Otočec  – VRTEC OTOČEC 

Šolska cesta 20 

8222 Otočec 

 

 

OBVESTILO O VPISU V NOVI VRTEC OTOČEC 

 

Spoštovani, 

OŠ Otočec – Vrtec Otočec vabi na vpis otrok za šolsko leto 2021/2022 (za obdobje od 1.9.2021 do 

31.8.2022). 

Vpis v oddelke Vrtca Otočec bo potekal od 1. 3. 2021 do 5. 3. 2021, in sicer: 

1. 3. in 2. 3. 2021 od 13.30 do 16.30, od 3. 3. do 5. 3. 2021 od 9.00 do 12.00. 

Ker želimo zmanjšati število stikov in delovati v skladu s priporočili za zajezitev širjenja virusa        

Covid-19, nam lahko vlogo za vpis ali premestitev otroka v vrtec Otočec pošljete po navadni pošti 

na naslov Osnovna šola Otočec - Vrtec Otočec, Šolska cesta 20, 8222 Otočec s pripisom vpis  vrtec 

ali preko e-pošte: melita.bevc.novak@os-otocec.si 

V kolikor pa želite na vpis priti osebno, vas vabimo na vpis ob uri, katero smo vam sporočili v mailu.  

Vpis bo potekal v OŠ Otočec ob spodnjem vhodu v šolo – vhod za 1. razred. Vpis bo vodila 

svetovalna delavka OŠ Otočec Melita Bevc Novak.  

 

IZPOLNJEVANJE VLOG 

Pomembno je, da je vloga ustrezno izpolnjena, z ustrezno zapisanim datumom (od 1. do 5. 3. 2021) 

ter s podpisom staršev (v primeru pošiljanja po e-pošti je potreben scan vloge). 

Če boste vlogo oddali na pošti, je zadnji veljavni dan oddaje priporočene pošiljke 5. 3. 2021, sicer 

se šteje, da je vloga prispela po preteku roka za redni vpis in bo obravnavana šele, ko bo vrtec 

vključil vse otroke s čakalnega seznama. 

 

mailto:melita.bevc.novak@os-otocec.si


KATERO VLOGO IZPOLNITI? 

VLOGO ZA VPIS  v primeru: 

- da otroka prvič vpisujete v vrtec, ki je v sklopu Mestne občine Novo mesto (Ciciban, Pedenjped, 

Ringaraja Vrtec Brusnice, Vrtec Stopiče, Vrtec Otočec); 

- da je bil otrok v vrtec že vpisan, ni bil pa vanj vključen; 

-  če otrok obiskuje vrtec, ki ne spada pod okrilje vrtcev Mestne občine Novo mesto (bodisi 

zasebni vrtec ali vrtec iz drugih občin).  

 

VLOGO ZA PREMESTITEV  v primeru: 

- da otrok že obiskuje enega od vrtcev Mestne občine Novo mesto (Ciciban, Pedenjped, 

Ringaraja, Vrtec Brusnice, Vrtec Stopiče). 

 

*Pri vpisu imajo prednost otroci, kjer gre za premestitev. 

Obe vlogi bosta od 25.2.2021 dalje objavljeni na spletni strani Mestne občine Novo mesto 

ter na spletni strani OŠ Otočec www.os-otocec.si, kjer dobite tudi več informacij o Vrtcu 

Otočec. Tam si lahko ogledate tudi BROŠURO oz. PUBLIKACIJA VRTCA.. 

 

Lepo vabljeni na vpis v vrtec OŠ Otočec (preko e-pošte, navadne pošte ali v živo). 

 

http://www.os-otocec.si/

