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VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ŽETALE za šolsko leto:______________ 

 
1. PODATKI O OTROKU 

  

Ime in priimek otroka:  ______________________________________________________________________________ 

 

EMŠO:  
 

Datum rojstva: _____________________________                     Spol: M            Ž  (obkroži) 

 

 

 

 

 

 

2. PODATKI O STARŠIH OZIROMA ZAKONITIH ZASTOPNIKIH: 
 

   OČE          MATI 
  

Ime in priimek:  _________________________  ___________________________ 

Naslov stalnega bivališča: _________________________  ___________________________ 

Poštna številka:      _________________________  ___________________________ 

Naslov začasnega bivališča:  _________________________  ___________________________ 

Davčna številka staršev: _________________________  ___________________________ 

EMŠO staršev:  _________________________  ___________________________  

Tel. št. doma ali GSM: _________________________  ___________________________ 

Elektronski naslov:  _________________________  ___________________________ 

Zaposlen/a v:   _________________________  ___________________________ 

Poklic:    _________________________  ___________________________ 

Delovni čas:   _________________________  ___________________________ 

Tel.št. na delovnem mestu: _________________________  ___________________________ 

Izpolnijo starši: 

Želeni datum vključitve otroka v vrtec: ____________         

(pogoj za vključitev je dopolnjenih 11 mesecev starosti)                   

 

Ali bo otrok prvič  vključen v vrtec?          DA          NE 

Izpolni vrtec:      

Vloga sprejeta dne:  ________________ 

Šifra otroka:_______________________ 

_______________  

 

STALNO BIVALIŠČE 

Naslov:  _______________________ 

Pošta:    _______________________ 

Občina:  _______________________  

 

ZAČASNO BIVALIŠČE 

Naslov:  _______________________ 

Pošta:    _______________________ 

Občina:  _______________________  

 



 

 

ZDRAVSTVENE IN DRUGE POSEBNOSTI OTROKA 
(alergije, težave s sluhom, govorom, vidom, gibanjem…) 

 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

VPIŠITE, NA KAJ ŠE MORAMO BITI V VRTCU POSEBEJ POZORNI (posebnosti pri hranjenju, spanju, ima svojo 

igračo …): 
 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

V času otrokovega bivanja v vrtcu je za nujna sporočila (razen staršev) dosegljiv še: 

1. Ime in priimek: __________________________, naslov:   _____________________________ 

         telefon: ______________________, sorodstvo z otrokom : ___________________________ 

2. Ime in priimek: __________________________, naslov:   _____________________________ 

         telefon: ______________________, sorodstvo z otrokom : ___________________________ 

 

Predvidoma bom otroka pripeljal v vrtec zjutraj ob ___________uri,  po njega bom prihajal-a predvidoma 

okrog ___________ure. 
 
V skladu s 5. točko 91. člena Zakona o varnosti cestnega prometa /ZVCP-1-UPB2/ (Ur. l. RS, št. 97/2005) sme predšolski otrok prihajati 
in odhajati le v spremstvu staršev. Za drugačen način prihajanja in odhajanja napišejo starši pooblastilo.  
 

ZA PREVZEM OTROKA POOBLAŠČAMO  še NASLEDNJE OSEBE: 
1. __________________________________ - sorodstvo z otrokom ___________________ 

2. __________________________________ - sorodstvo z otrokom ___________________ 

3. __________________________________ - sorodstvo z otrokom ___________________ 

4. __________________________________ - sorodstvo z otrokom ___________________ 
 

S pisnim pooblastilom so lahko spremljevalci tudi otroci stari 10 – 14 let. 

MOREBITNE PRILOGE K VLOGI ZA VPIS OTROKA, ki dajejo prednost pri 

sprejemu v vrtec (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS, št. 100/05): 

1. Potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družine 

2. Listine, ki dokazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (8. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS, št. 

100/05). 
 

IZJAVA 

S podpisom Vloge za vpis potrjujem, da sem seznanjen s Pravilnikom o varnosti otrok. Prav tako sem 

seznanjen Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih.  Opomba: Oba pravilnika sta na ogled na 

oglasnih deskah vrtca. 

IZJAVA: (v skladu s predpisi je zagotovljeno varstvo osebnih podatkov) 

Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in 

kazensko odgovornost. Obvezujem se, da bom vsako spremembo podatkov pisno javil/a v osmih dneh na 

upravo šole ŽETALE. Dovoljujem, da se podatki o družini zbirajo in obdelujejo v skladu s Pravilnikom o 

zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS št. 80/2004) zaradi vodenja 

postopka vključitve otroka v program vrtca, zaradi ustreznega dela z otrokom pri izvedbi programov, zaradi 

sodelovanja s starši, zaradi spremljanja plačil staršev za program vrtca in v namen vodenja zakonsko 

predpisanih evidenc vrtca. 

 
 

 
          Datum:      Podpis vlagateljev:  
 

_________________                          __________________________    __________________________ 

(podpis obeh staršev oz. zastopnikov) 

 


