
OSNOVNA ŠOLA MALA NEDELJA 
MALA NEDELJA 37 

9243 MALA NEDELJA  
http://www.os-malanedelja.si 

 
TEL: 02 585 81 70, 051 639 545, e-pošta: o-mnedelja.ms@guest.arnes.si 

TRR: 01263-6030665764,  d. š.: 36663417 

 

Šolsko leto 2022/2023 
   

 
 

 

Datum: 6. 3. 2023 

Št. dok.: 6029-1/2023-2 

 Spoštovani starši! 

Vrtci po Sloveniji  vsako leto v spomladanskih mesecih  opravljamo vpise otrok za prihodnje 

šolsko leto. Tudi vrtec pri OŠ Mala Nedelja. Izberite način, ki vam najbolj ustreza glede vpisa.   

 
Vpisne vloge za vpis v Vrtec Mala Nedelja za šolsko leto 2022/2023 sprejemamo: 

 ELEKTRONSKA POŠTA na naslov vrtca: ksenija.kolar7@gmail.com   
 

 PRIPOROČENA POŠTA na naslov: Vrtec Mala Nedelja, Mala Nedelja 37, 9243 
Mala Nedelja 
 

 OSEBNO: se lahko oglasite: 
o v ponedeljek, 27. 3., od 8.00 - 14.00 ure 
o v torek, 28. 3., od 8.00 - 14.00 ure 
o v sredo, 29. 3. od 9.30 -  16.30 ure 

 

 za kakršnakoli vprašanje se obrnite na pomočnico ravnateljice za vrtec, Ksenijo 
Kolar Švarc na tel. št. 02/ 58 58 – 185 
 

 Prijazno in vljudno vabljeni na DAN ODPRTIH VRAT VRTCA: v sredo,  
29. 3. 2023 med 9.00 – 10.00 uro. Veseli bomo, če pridete med nas.  
Ogledali si boste lahko prostore vrtca in potek aktivnosti po skupinah. 
Lepo vabljeni vi in vaš otrok. 

Vpisno vlogo najdete na spletni strani: http://www.os-malanedelja.si/, sledite zavihku 

DOKUMENTI VRTEC, pod zavihek VPISNI OBRAZCI najdete vpisno polo in soglasje o 

uporabi osebnih podatkov. Vpisne pole pa lahko dobite ali izpolnite tudi v vrtcu.  

Za vse dodatne informacije smo vam na voljo: 

 Breda Žunič, ravnateljica, 041 354 909, breda.zunic@guest.arnes.si 
 

 Ksenija Kolar Švarc, pomočnica ravnateljice za vrtec, 040 208 403, 
ksenija.kolar7@gmail.com 
 

Na vsa vaša vprašanja, dileme…vam bomo z veseljem odgovorili.  

Naš vrtec lahko bolje spoznate tudi preko naše spletni strani https://www.os-malanedelja.si/, 

zavihek VRTEC. 

Zahvaljujemo se vam za zaupanje in vas vabimo k vpisu. Veseli bomo, če nam boste zaupali v 

varstvo tudi vašega otroka.  

 

     Ksenija Kolar Švarc                                                                              Breda Žunič 

pomočnica ravnateljice za vrtec                                                                 ravnateljica 
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