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Na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih  (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 

ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in 3. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Osnovna šola in vrtec 

Sveta Trojica (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/11), Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica z 

ustanoviteljico Občino Sveta Trojica v Slovenskih goricah objavljata 

 

 

JAVNI POZIV ZA VPIS PREDŠOLSKIH OTROK  V VRTEC OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC SVETA TROJICA 

V OBČINI SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH  

ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 

 

 

Starše otrok vabimo k vpisu otrok v vrtec za šolsko leto 2021/2022 (vpis z dnem 1. 9. 2021). 

Vlogo za vpis otroka pridobite na spletni strani šole in vrtca (https://www.ostrojica.si/) ali na 

spletni strani Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (www.svetatrojica.si).  

 

Vpis bo potekal od četrtka, 1. aprila 2021, do petka, 23. aprila 2021. Glede na dane razmere 

(sprejeti ukrepi zaradi koronavirusa), bo vloge za vpis otroka (s prilogami) možno oddati 

priporočeno po redni pošti na naslov Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica, Meznaričeva ulica 

1, 2235 Sveta Trojica v Slovenskih goricah ali na uradni elektronski naslov OŠ in vrtec Sveta 

Trojica: o-st.mb@guest.arnes.si. 

 

V vrtec lahko vpišete otroke, ki so dopolnili starost najmanj 11 mesecev (če starši ne 

uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela) in otroke do 6. 

leta starosti. Vzgojno-varstveno delo izvajamo v času od 6.00 do 16.00 ure, od ponedeljka do 

petka. V primeru večjega števila interesentov bo izveden program jutranjega varstva od 5.30 ure 

in/ali program podaljšanega varstva do 17.00 ure. Šolsko leto se začne 1. septembra 2021. 

Zaradi  dela v vrtcu vezanega prav na ta datum (priprava programov, organizacija dela, 

zaposlitve,…) želimo, da se s tem dnem vključijo v vrtec tudi novo vpisani otroci. 

 

Vloge otrok, ki so bile vložene v šolskem letu 2020/21 in so bili otroci uvrščeni na čakalno listo, 

bodo obravnavane skupaj z vlogami, ki bodo prispele na ta poziv in jih ni potrebno ponovno 

vlagati, v kolikor se podatki oziroma okoliščine navedene v vlogi niso spremenile. 

 

Kot pravočasno bodo tako obravnavane že vložene vloge ter vloge, ki bodo pravočasno prispele 

na elektronski naslov oziroma bodo priporočeno oddane na pošto najkasneje, do petka, 23. 

aprila 2021 do 24.00 ure. V primeru, da bo število prijav za sprejem otrok presegalo prosta 

mesta v vrtcu, bo v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec Osnovna šola in vrtec Sveta 

Trojica (Medobčinski uradni vestnik, št. 5/11) o sprejemu odločala Komisija za sprejem otrok v 

 

OŠ IN VRTEC  SV. TROJICA 
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vrtec, ostali pa bodo uvrščeni na čakalno listo. Naknadni vpis bo možen samo do zapolnitve 

prostih mest.  

 

Starši/skrbniki boste o sprejemu otroka v vrtec pisno obveščeni najpozneje do konca meseca 

junija 2021. 

 

Hkrati starše obveščamo, da se vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev – za znižano  

plačilo vrtca oddajo na pristojnem Centru za socialno delo. Ko je otrok vpisan v vrtec, je Vlogo 

za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev - za znižano plačilo vrtca  potrebno oddati v mesecu 

pred vključitvijo otroka v vrtec, vendar ne prej kot 1 mesec pred datumom vključitve. Odločba 

bo praviloma izdana za obdobje enega leta in ne več za tekoče koledarsko leto. 

 

Za dodatne informacije nas lahko kontaktirate preko elektronske pošte o-st.mb@guest.arnes.si 

in izjemoma na telefonski številki tajništva: 02/729-01-91 ali pri vodji enote vrtec Sabini Zorko: 

041 649 270.   

 

Sveta Trojica v Slovenskih goricah, 1. april 2021 

 

                    Ravnatelj  

Darko Škerget, univ. org. dela, spec., svetnik 


