
 

 

 
 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 
 

 

Vlagatelj/-ica ___________________________________________  (ime in priimek) 

vpisujem otroka v celodnevni program vrtca.  

 

Želja glede vpisa v enoto vrtca:         Sv. Ana   /   Lokavec  ( obkrožite).  

 

1. Podatki o otroku, ki ga želite vpisati: 

Ime in priimek: _____________________________________   

 

Spol:                moški  /  ženski   (obkrožite) 

 

Datum rojstva otroka: _____________________________ 

EMŠO otroka: ___________________________________ 

 

Naslov stalnega bivališča:_____________________________________________________ 

Poštna številka in pošta: __________________________ Občina: _____________________ 

 

Otroka želim vključiti (mesec in leto): ____________________________  

 

2. Podatki o starših (ali zakonitem zastopniku):  

MATI 

Ime in priimek: _______________________________________________ 

Naslov stalnega bivališča:_____________________________________________________ 

Poštna številka in pošta: __________________________ Občina: _____________________ 

EMŠO: _______________________________ 

Telefonska številka: ____________________________ 

E-poštni naslov: ______________________________________ 

 

OČE 

Ime in priimek: _______________________________________________ 

Naslov stalnega bivališča:_____________________________________________________ 

Poštna številka in pošta: __________________________ Občina: _____________________ 

EMŠO: _______________________________ 

Telefonska številka: __________________________ 

E- poštni naslov: ________________________________ 

 



 

 

 

 

 

SKRBNIK 

Ime in priimek: _______________________________________________ 

Naslov stalnega bivališča:_____________________________________________________ 

Poštna številka in pošta: __________________________ Občina: _____________________ 

EMŠO: _______________________________ 

Telefonska številka: _________________________ 

E-poštni naslov: _________________________________________ 

 

3. Morebitne priloge k vlogi za vpis, ki dajejo prednost pri sprejemu v vrtec (20. člen Zakona o 

vrtcih - Ur. l., št. 100/05 in št. 25/08): 

1. potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, 

2. listine, ki dokazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (8. člen Zakona o vrtcih - Ur. 

l., št. 100/05 in št. 25/08). 

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem 

otrok, zato Vas prosimo za naslednje podatke (ustrezno obkrožite).  

 

a. Zaposlenost staršev:    

- oče     DA     NE 

- mati    DA     NE 

b.  Otroku je bil odložen vpis v šolo.                                           DA    NE 

c. Otrok je uvrščen v prednostni vrstni red iz preteklega leta.     DA   NE 

d .  Podatki o družini:       

- enostarševska družina    DA   NE 

- število vseh otrok v družini   ustrezno dopišite _________ 

- število otrok, ki že obiskujejo vrtec   ustrezno dopišite ________ 

- družina ima stalno prebivališče na območju občine Sveta Ana     DA    NE  

 

Vse ostale podatke pomembne za delo in dobrobit bivanja svojega otroka v vrtcu ter plačilo vrtca 

(davčna številka staršev, zdravstvene posebnosti otroka,…) bom posredoval kasneje, ko bo izdana 

odločba o sprejemu otroka v vrtec in bom pozvan k sklenitvi medsebojne pogodbe o vključitvi otroka v 

vrtec.   

 

S podpisom jamčim, da so zgoraj zapisani podatki resnični. Vrtcu Sv. Ana dovoljujem, da jih uporablja 

izključno v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov.  

 

Podpis vlagatelja/vlagateljice: _____________________________________  

Kraj in datum : _____________________ 


