
          Prošnja sprejeta dne:…………………….. 

             Številka: ………………………………... 

Datum sprejema v vrtec:…………………  

Lesjakova ulica 004         Oddelek:………………………………… 

2342 Ruše           Izpis:…………………………………….. 

 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 
 

1. Vlagatelj-ica……………………………………………..…želim vpisati otroka:  

   Priimek in ime otroka………………………………………………. roj.:………………………., 

   EMŠO: …………………………………………….,                         spol:   M  /  Ž 

    

STALNO BIVALIŠČE     ZAČASNO BIVALIŠČE 

Naslov:……………………………………                ………………………………………… 

Pošta: …………………………………….    ………………………………………… 

Občina: …………………………………..   ………………………………………… 

 

V enoto:            

 - Vrtec Ruše – predviden poslovni čas 6.00 – 16.30     

     - Vrtec Bistrica ob Dravi – predviden poslovni čas 6.00 – 16.00 

       

2. Otroka želim vključiti v: 

a) Celodnevni program / 6 – 9 ur: 

 dopoldan, od ……………  do……………..ure 

 

b) Poldnevni program / 4 - 6 ur: 

 dopoldan, od ……………  do……………..ure 

(Oddelek s poldnevnim oz. izmenskim programom bo oblikovan, če bo vpisano zadostno število 

otrok za samostojni oddelek) 
 

3. Otroka želimo vključiti v vrtec z dnem:………………………………………………………. 

(Upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem 1 leto, oz. najmanj 11 mesecev) 

 

4. Zdravstvene posebnosti otrok 

Navedite zdravstvene posebnosti, ki jih mora vrtec poznati za varnost in ustrezno delo 

   z otrokom (npr.: alergije, morebitne obravnave pri specialistih, posebnosti v razvoju…) 

…………………………………………………………………………………………. 

 

5. Število otrok v družini…………, starost posameznega otroka ……………………………………… 

 

6. Otrokovi sorojenci, ki so že vpisani v vrtec: 

    Ime:………………………………………………………… 

    Ime:…………………………………………………………. 

 

 

7. Otrok, s stalnim bivališčem v občini Ruše, je vključen v vrtec izven občine Ruše - 

    ………………………………………………..(vrtec). 

 

8. Otroku je bil odložen vpis v osnovno šolo:       DA                                   NE 

 

 



9. Podatki o starših, ki jih vrtec potrebuje zaradi vodenja evidence 

 

 MAMA OČE 

Ime in priimek   

EMŠO   

Status tujca      DA             NE        DA             NE 

Naslov stalnega bivališča 

 

  

Občina   

Naslov začasnega 

bivališča 

  

Občina   

Telefon   

E- naslov   

Zaposlitev 

 

  

Redni dijak / študent –  

Naslov šole / fakultete 

Priložite potrdilo o 

šolanju. 

  

 

Otrok živi pri enem roditelju:     a)mati    b) oče 

 

 

9. Morebitne priloge k vlogi za vpis v vrtec, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec 

 (20.čl. Zakona o vrtcih): 

 Potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti družine 

 Listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (8.čl.Zakona o vrtcih) 

__________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ 

 

S podpisom jamčim, da so podatki v vlogi resnični. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja v skladu s 

predpisi o zbiranju in varstvu  osebnih podatkov. O vsaki spremembi podatkov bom vrtec sproti 

obveščal-a.  
 

Obvezujem se, da bom redno plačeval-a oskrbnino za otroka . V primeru nerednega plačevanja bom 

poravnal-a zamudne obresti.  

 

V primeru, da ne bo mogoče otroka vključiti v želeno enoto, si vrtec pridržuje pravico, da vašega otroka 

vključi v drugo enoto. 

 

 

 

Datum:………………………  Podpis vlagatelja-ice:……………………………………….. 


