
PODATKE VPISUJETE S TISKANIMI ČRKAMI.                                                                                                                                                              IZPOLNI VRTEC 

Datum vpisa: ______________  Oddelek: _____________________    

 JAVNI ZAVOD:_____________________________    Datum izpisa: ______________ Opomba: ____________________            

 Datum prejema vloge: _______________   Številka vloge:___________________   ŠIFRA OTROKA              
 

 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023   

VLAGATELJ / ICA  _____________________________________________________         oče      mati      skrbnik  
                                                                                                                       (priimek in ime)                                                                                                  (Ustrezno obkrožite!)  

  I. PODATKI O OTROKU: __________________________________________________           SPOL   M   Ž  
                                                                            (priimek in ime)                                                                                       (Ustrezno obkrožite!)       

       

 
Datum rojstva: ______________________________  

 Naslov stalnega bivališča: __________________________________________________________________  
                                                                                                                                                      (ulica in hišna številka)   

 Kraj ____________________ Občina stalnega bivališča:__________________  

 

Naslov začasnega bivališča: _________________________________________________________________  
                                                                                                                                                       (ulica in hišna številka)   

Kraj ____________________ Občina začasnega bivališča:________________
   

EMŠO  
               

Poštna številka:          

Poštna številka:          

II. PODATKI O STARŠIH oz. SKRBNIKIH:  

MATI: _______________________________________ 
                                                              (priimek in ime)                                           

EMŠO                 

 

Elektronski naslov:  
_______________________________________________________________  

Telefonska 

številka     

          
  

      

Naslov stalnega bivališča: ________________________       
-                                                                                 (ulica in hišna številka)  

  Kraj __________________  

  

Občina stalnega bivališča:    ____________________   

 Naslov začasnega bivališča:  ____________________  

                                                                                     (ulica in hišna številka)   

  Kraj ___________________ 

  

 

Status tujca:                          DA        NE  (ustrezno obkrožite!)  
Zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji:  

                                                DA        NE  (izpolnijo samo tujci!)    

Zaposlitev, kraj opravljanja dela: _______________________  
                                                                  (naziv organizacije)  

Oddaljenost mesta zaposlitve od prebivališča v km __________ 

Redni-a študent-ka: __________________________________________  
                                                                  (naziv fakultete )   

Status kmeta: DA / NE (Ustrezno obkrožite!) 

Poštna  
številka:          

Poštna  
številka:      

 

OČE: ______________________________________ 
                                                              (priimek in ime)                                           

EMŠO                 

 

Elektronski naslov:  
_______________________________________________________________  

Telefonska 

številka     

          
  

      

Naslov stalnega bivališča: ________________________       
-                                                                                 (ulica in hišna številka)  

  Kraj __________________  

  

Občina stalnega bivališča:    ____________________   

 Naslov začasnega bivališča:  ____________________  

                                                                                     (ulica in hišna številka)   

  Kraj ___________________ 

  

 

Status tujca:                          DA        NE  (ustrezno obkrožite!)  
Zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji:  

                                                DA        NE  (izpolnijo samo tujci!)    

Zaposlitev, kraj opravljanja dela: ____________________ 
                                                                  (naziv organizacije)  

Redni-a študent-ka: _________________________________________  
                                                                  (naziv fakultete)   

Status kmeta: DA / NE (Ustrezno obkrožite!) 

Poštna  
številka:          

Poštna  
številka:      

 

 

Družina z več vzdrževanimi otroki (označi):                   □ 2 otroka          □   3 otroci       □  4 otroci in več  

Otrok živi pri enem od staršev (označi v primeru enostarševske družine): □ materi            □ očetu    
 

 



 

III. VKLJUČITEV V VRTEC   

 

Želeni datum vključitve otroka v program vrtca: ____________________  
(Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil najmanj 11 mesecev starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne 

odsotnosti z dela). 

Datum predvidenega zaključka starševskega dopusta za polno odsotnost z dela: ______________________  
(Podatek vpišejo starši, ki v tekočem šolskem letu zaključujejo starševski dopust.)  
 

Otroka želim vključiti (označite) v DNEVNI program (6–9 ur/dan):   

- od ____________ do ___________ ure. 

 

IV. IZBIRA ENOTE VRTCA Vlogo morate oddati v enoti vrtca Zg. Kungota, Plintovec 11b, 2201 Zg. Kungota! 

 

Obkrožite enoto, v katero želite vključiti otroka (enota prve izbire). 

1.  Vrtec pri OŠ Kungota:  a) Enota Zg. Kungota b) Enota Sp. Kungota c) Enota Svečina 

Pod številko 2 lahko navedete drugo enoto vrtca, v katero želite vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v enoto prve izbire (enota druge 

izbire).  

2.  Enota: ________________________________  

Pod številko 3 lahko navedete tretjo enoto vrtca, v katero želite vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v enoto druge izbire (enota tretje 

izbire).  

3.  Enota: ________________________________  

V. OTROK JE ŽE VKLJUČEN V VRTEC_________________________________________________________.  
            (vpišite naziv vrtca, ki ga otrok že obiskuje)  

Otroku (obkroži): 
 

a) je odložen vpis v osnovno  šolo. 

b) ni odložen vpis v osnovno  šolo. 

VI. SOROJENCI  

- Hkraten vpis dvojčkov, trojčkov v isto enoto vrtca (Starši morajo oddati vlogo za vsakega otroka 

posebej!): ________________________________________________________________________; 

- v vrtec ( CSG, druge vrtce) bodo v šolskem letu 2022/2023 vključeni otrokovi sorojenci:  
 

Istočasna 
vpisanost 

sorojencev  
Priimek Ime         EMŠO otroka  Vrtec Datum vpisa 

1.        
                           

 
    

2.                          

 

VII. PRILOGE  

Morebitne priloge k vlogi za vpis otroka (označite!), ki dajejo otroku prednost ob sprejemu v vrtec (20. člen 
Zakona o vrtcih in spremembe):  

- Potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družin.  
- Listine, ki dokazujejo, da vpisujemo otroka s posebnimi potrebami (8. člen Zakona o vrtcih!).  
- Odločbo o usmeritvi otroka.  

VIII. IZJAVA VLAGATELJA/ICE  

Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki, navedeni na vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko 

odgovornost. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca.   O vsaki 

spremembi navedenih podatkov v tej vlogi, bom izbran vrtec prve izbire obvestil v roku 8 dni od nastale spremembe. 

V primeru namere umika vloge za vpis otroka bom le-to pisno sporočil v izbran vrtec prve izbire.   
 

Datum: _____________________       Podpis vlagatelja/ice: _______________________________________  

 


