
Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica 
OBJAVLJA JAVNI RAZPISOBJAVLJA JAVNI RAZPISOBJAVLJA JAVNI RAZPISOBJAVLJA JAVNI RAZPIS    

ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V PROGRAME VRTCAZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V PROGRAME VRTCAZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V PROGRAME VRTCAZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V PROGRAME VRTCA    za šolsko leto 2021/2022za šolsko leto 2021/2022za šolsko leto 2021/2022za šolsko leto 2021/2022....    
 

Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica obvešča, da bo potekal vpis 
predšolskih otrok v programe vrtca za šolsko leto 2021/2022 v mesecu marcumarcumarcumarcu.... 

V mesecu marcumarcumarcumarcu    lahko starši dobijo obrazec »Vloga za vpis otroka v vrtec« v vseh enotah, na 
sedežu vrtca in na spletni strani vrtca.  

Izpolnjeno vlogo pošljite na elektronski naslov tanja.hecl@guest.arnes.si ali po klasični pošti na 
naslov Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, Zidanškova 1/a, 2310 Slovenska Bistrica. 

 

Dan odprtih vrat »IGRAJMO Dan odprtih vrat »IGRAJMO Dan odprtih vrat »IGRAJMO Dan odprtih vrat »IGRAJMO SESESESE    SKUPAJ«SKUPAJ«SKUPAJ«SKUPAJ«    
bo v petekbo v petekbo v petekbo v petek, , , , 19191919....    3333....    2021202120212021, od 14., od 14., od 14., od 14.    do 18do 18do 18do 18....    ureureureure....    
VVVVpis bomo zaključili v sredo, 31pis bomo zaključili v sredo, 31pis bomo zaključili v sredo, 31pis bomo zaključili v sredo, 31....    3.3.3.3.    2021202120212021....    

    

OOOO    poteku dneva opoteku dneva opoteku dneva opoteku dneva odprtih vrat dprtih vrat dprtih vrat dprtih vrat vas bomo obvestili naknadno, preko spletne strani vrtcavas bomo obvestili naknadno, preko spletne strani vrtcavas bomo obvestili naknadno, preko spletne strani vrtcavas bomo obvestili naknadno, preko spletne strani vrtca        
www.vrtec-slobistrica.si     

O sprejemu otroka v vrtec bodo starši pisno obveščeni v mesecu maju.  

V primeru prostih mest bo vrtec vpisoval otroke tudi med šolskim letom. 
 

Za dodatne informacije pokličite svetovalno delavko na telefonsko številko: 02/ 80 51 426 
 (v ponedeljek, torek in četrtek od 12. do 15. ure, v sredo od 12. do 16. ure ter v petek od 12. do 14. ure). 

 
Vljudno vabljeni. 

     

Zidanškova 1/a, 2310 Slov. Bistrica 
Tel.: 02/ 80 51 420 
Fax: 02/ 80 51 430 

e – mail: vrtec.slo-bistrica@guest.arnes.si 
http://www.vrtec-slobistrica.si 

 

 


