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Šifra otroka   ________________________  
                                 (dodeli jo vrtec) 

Datum vstopa otroka v vrtec   ________________ 
                                                                           (izpolni vrtec) 

 

  

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 
PRI O.Š. MATIJE VALJAVCA PREDDVOR 

 
 
VLAGATELJ(ICA):_________________________________________  oče          mati           skrbnik 
                                                                                ime in priimek                                                               (obkrožite) 

 

1. PODATKI O OTROKU 
 
Priimek in ime otroka:______________________________________________________________ 
 
Datum rojstva:_______________,EMŠO_____________________________    Spol (obkrožite): M    Ž 
 
Kraj rojstva: ______________________________________________________________________ 
 
Naslov stalnega bivališča: ___________________________________________________________                                                                                                               

           (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) 
 

Naslov začasnega bivališča: __________________________________________________________ 
               (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) 

 
 
 
 

2.     PODATKI O STARŠIH oz. ZAKONITIH SKRBNIKIH       

                                                  

 MATI OČE 

ime in priimek   

EMŠO   

naslov stalnega bivališča, občina    

naslov začasnega bivališča, občina   

GSM / telefonska številka   

e-naslov   

Ste zaposleni? DA / NE DA / NE 

Ste samohranilka oz. samohranilec? DA / NE DA / NE 

Ste študentka oz. študent? DA / NE DA / NE 
(Za dokaz statusa samohranilec/ka oz. študent/ka priložite dokazila navedena pod »Dokumenti za dokazovanje«, točka 8.) 
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3.     RAZPISANI PROGRAMI PO ENOTAH  
1. ENOTA STORŽEK: 

A. dnevni program v trajanju 6 do 9 ur – prvo  starostno obdobje za otroke od 11 

mesecev do 3 let, 

B. dnevni program v trajanju 6 do 9 ur – drugo starostno obdobje od 3 let do 

vstopa v šolo, 

2. ENOTA ČRIČEK: 

A. dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur – drugo starostno obdobje za otroke od 

3 let do vstopa v šolo,            

B. poldnevni program v trajanju 4 do 6 ur – drugo starostno obdobje za otroke od 

3 let do vstopa v šolo,     

3. ENOTA PALČEK: 

A. dnevni program v trajanju 6 do 9 ur – prvo in drugo starostno obdobje za 

otroke od 11 mesecev do vstopa v šolo 

 

OTROK POTREBUJE BIVANJE V VRTCU OD____________DO___________URE. 

 

IZBIRA ENOTE 

Pod številko 1 navedite enoto, v katero želite vključiti otroka (enota prve izbire). Za to enoto 
navedite tudi program, ki vam ustreza. 
 

1. _____________________                  ____________________________________________ 

                        (enota vrtca)                                                                                               (program) 

 
Pod številko 2 lahko navedete enoto, v katero želite vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v enoto 
prve izbire (enota druge izbire). Za to enoto navedite tudi program, ki vam ustreza. 
 

2. _____________________                  ____________________________________________ 

                        (enota vrtca)                                                                                               (program) 

Pod številko 3 lahko navedete enoto, v katero želite vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v enoto 
prve ali  enoto druge izbire (enota tretje izbire). Za to enoto navedite tudi program, ki vam 
ustreza. 

3. _____________________                  ____________________________________________ 

                        (enota vrtca)                                                                                               (program) 

 

 
4.    SOROJENCI 
V spodnji tabeli navedite podatke za otroke iz iste družine, ki že obiskujejo katerokoli enoto vrtca, 
razen v primeru, ko ta otrok v tekočem koledarskem letu dopolni starost šest let. 
 



 

 

 

 

priimek in ime enota vrtca EMŠO otroka 

   

   

   

 
 
5.    ZDRAVSTVENE IN RAZVOJNE POSEBNOSTI OTROKA 
Poznavanje teh posebnosti je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom. Če ima otrok 
zdravstvene posebnosti (alergija, vročinski krči, epilepsija, posebnosti v razvoju, dietna prehrana 
ipd.) vas prosimo, da k Vlogi za vpis otroka v vrtec priložite, poleg  Potrdila o zdravstvenem 
stanju otroka ob sprejemu v vrtec, tudi potrdilo zdravnika – specialista in njegova navodila za 
delo z otrokom.  
 
 
6.    KRITERIJI ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC 
V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, odloča o sprejemu Komisija za 
sprejem otrok. Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni na vlogi, določi število točk po 
posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red. Kriteriji so sestavni del Pravilnika o sprejemu 
otrok v vrtec. 
 
 
7.     PRILOGE  K VLOGI ZA VPIS: 
V skladu z odločbo pristojnega organa o usmeritvi ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok z 
Odločbo o usmeritvi, ki potrjuje, da se vpisuje otroka s posebnimi potrebami, in otrok, za katerega 
starši priložijo mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. 
 
Za vpis otrok, ki dajo otroku prednost pri sprejemu v vrtec (20. člen Zakona o vrtcih Ur. l. RS, št. 
25/08) starši priložijo: 

- mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, 
- odločba pristojnega organa, ki izkazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (8. 

člen Zakona o vrtcih). 
 
 
8.    DOKUMENTI ZA DOKAZOVANJE 
Samohranilka oz. samohranilec priloži enega od spodaj naštetih dokumentov: 

 sodbo oz. sklep sodišča, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otroka, ali 

 potrdilo, da pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otroka,    
ali 

 izpisek iz matične knjige za umrlega starša, ali 

 rojstni list, ki ne sme biti starejši od 30 dni, in iz katerega je razvidno, da otrok živi v 
enostarševski družini, ali 

 potrdilo policije o pogrešani osebi. 
Študent priloži: 

 potrdilo o vpisu za tekoče študijsko leto.  
 
 

9.    IZJAVA VLAGATELJA / VLAGATELJICE 
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 javil/a v osmih dneh v tajništvo šole. 



 

 

 

 

 
Dovoljujem, da se podatki o družini zbirajo in obdelujejo v skladu s Pravilnikom o zbiranju in 
varstvu otrokovih 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. 
 

 

 

PRIPISI/OPOMBE STARŠEV: 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
Datum :_________________________                  

Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov:                                                                                        

_________________________________ 


