
 

 

 

 

 
Spoštovani starši! 
 
Obveščamo Vas, da Osnovna šola Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček objavlja novi razpis za vpis otrok v vrtec za 
šolsko leto 2020/2021 (vključitev od 1. 9. 2020 dalje).  
 
Zaradi nastalih razmer bo vpis potekal prilagojeno od 4. 5. do 22. 5. 2020. 
 
 Vloge bomo sprejemali: 
– po fizični pošti na naslov: OŠ Toneta Pavčka – Vrtec Cepetavček,  Postaja 1, 8216 Mirna Peč. 
– po elektronski pošti na naslov: info@ostpavcka.si. Vloga mora biti lastnoročno podpisana in optično 
prebrana (skenirana ali fotografirana). 
– Vlog ne oddajate osebno. 
– Če ste vlogo že posredovali, je ni potrebno še enkrat. Vloge, ki smo jih prejeli do začetka razpisa, vodimo v 
evidenci in jih bomo enakovredno upoštevali v postopku. 
 
Hkrati sporočamo, da morate starši otrok, ki v šolskem letu 2019/2020 kljub oddani vlogi niso bili sprejeti v 
vrtec ali pa ste starši vključitev zavrnili, ponovno vložiti vlogo, če želite vpisati otroka v vrtec za šolsko leto 
2020/2021. 
 
Obrazec vloge dobite na povezavi, ki je dodana spletnemu obvestilu o vpisu v vrtec ali na spletni strani vrtca 
pod rubriko Za starše/Obrazci, vloge in smernice. 
 
– Za dodatne informacije pri izpolnjevanju vloge lahko pišete na simona.laknar.strahinic@ostpavcka.si. V 
primeru nepopolne vloge ali nejasnih podatkov vas bomo obvestili najkasneje do konca maja 2020. 
– Če bo vlog za sprejem otrok v vrtec z dnem 1. 9. 2020 več, kot je prostih mest v vrtcu, bo o sprejemu otrok 
odločala Komisija za sprejem otrok.  
– Vlagatelji boste o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni predvidoma konec junija 2020. 
 
 
Z željo, da bi se Vaši otroci v prijetnem vzdušju in spodbudnem okolju dobro počutili in veliko naučili, Vas 
vabimo k vpisu. 
 
 
Svetovalna delavka        Ravnatelj 
Simona Laknar Strahinić, l.r.       Danijel Brezovar 

  

  

 

  

 

 

Zadeva:  OBVESTILO O VPISU OTROK V VRTEC CEPETAVČEK ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021   

 

 

 

 

 

 

 

Številka: 6020-4/2020/3  

Mirna Peč, 30. 4. 2020  
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