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VLOGA ZA VPIS  
V ENOTO VRTCA PRI OSNOVNI ŠOLI KOMANDANTA 

STANETA DRAGATUŠ ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 

I. PODATKI O VLAGATELJU IN OTROKU 
 

Vlagatelj/-ica: 
 

 

Vpisujem otroka: 
 Spol:      M          Ž   (Obkrožite.) 

 

Datum rojstva: 
 EMŠO: 

Naslov stalnega 

prebivališča otroka: 

 

Naslov začasnega prebivališča 

otroka: 
 

 

II. DATUM VPISA OTROKA 
 

Želim, da je moj otrok vključen v vrtec z dnem: 
(Od tega datuma vam bomo izstavili račun.) 

 

Želim, da je moj otrok vključen v vrtec:  
(Navedite, od katere do katere ure želite, da je otrok vključen v vrtec, pri 

čemer upoštevajte, da otrok ne more biti v vrtcu več kot 9 ur na dan.) 

 

od….……ure  

do……….ure  

V skladu z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 36/2010 z dne 4. 5. 2010) lahko 

vrtec sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega 

dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

 

III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH 

 MATI OČE 

Ime in priimek: 

 

  

EMŠO:   

Naslov stalnega prebivališča: 

 

 

 

 

 

Naslov začasnega 

prebivališča:  

  

Zaposlen/-a:  

 

 

 

Telefonska številka, naslov 

elektronske pošte: 

 

 

 

 

Št. vloge:  

Sprejeta dne:  

osebno/po pošti  
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IV. DODATNI KRITERIJI ZA SPREJEM V VRTEC 
Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, bo o sprejemu odločala komisija za sprejem otrok na 

podlagi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja predšolskih otrok v enoti vrtca pri OŠ Dragatuš. 

Komisija bo upoštevala samo pravilno izpolnjene vloge in vloge s prilogami! 

 

Dodatni kriteriji: 
Ustrezno 

obkrožite 

1.  Samohranilec oz. enostarševska družina. 

 

DA NE 

2.  Vpis otroka, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo. 

 

DA NE 

3.  Starši oz. eden od staršev je redni študent oz. dijak, kar 

je potrebno dokazovati s potrdilom o šolanju. 

DA NE 

4.  Čakalna doba iz preteklega leta. 

 

DA NE 

5.  V enoto vrtec pri OŠ Dragatuš je že vključen eden ali 

več otrok iz družine. 

DA NE 

6.  V družini sta dva otroka ali več. 

 

DA NE 

7.  Otrok staršev, ki v vrtec prvič hkrati vključujejo dva ali 

več otrok. 

DA NE 

 
Priloge k vlogi: 

− Potrdilo o družinski skupnosti oz. dokazilo o stalnem bivališču (potrdilo dobite brezplačno na upravni enoti stalnega 

prebivališča). 

− Potrdilo delodajalca o zaposlitvi staršev. 

− V primeru enostarševske družine je potrebno priložiti še dokazilo o tem   (obvestilo o preživnini ali sklep s sodišča 

ali  ...). 

− Potrdilo o vpisu (študenti/dijaki). 
 

V. Navedite zdravstvene posebnosti otroka, ki jih vzgojiteljice morajo poznati zaradi varnosti 

in ustreznega dela z otrokom (alergije …). 
 

 

 

 

VI. PREDNOST PRI SPREJEMU V VRTEC 

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti 

zaradi socialnega položaja družine. Prav tako ima prednost pri sprejemu otrok s posebnimi potrebami, če so zanj 

predložene ustrezne listine (8. in 20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l. RS, št. 100/05  − uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 

36/10). 

 

VII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 

Osebni podatki, navedeni v vlogi, se bodo uporabljali samo za potrebe vrtca, in sicer v nujnih primerih glede 

obveščanja oz. stikov s starši in tudi za potrebe poravnave oskrbnin. Podatki bodo varovani v skladu z 42. členom 

Zakona o vrtcih. 

Vlagatelj/-ica s podpisom jamčim, da so podatki v vlogi pravilni. 

 

Datum:                                Podpis vlagatelja/-ice: 

________________________                                 ______________________________ 

 


