
 

 

VVE pri OŠ 16. decembra Mojstrana    Šolsko leto: 2021/2022 

Ul. Alojza Rabiča 7      Številka:____________ 

4281 Mojstrana      Datum vstopa:__________ 

                                                                                      Datum prejema vloge:_______________ 

 

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC 

PODATKI O OTROKU 

Ime in priimek : 

______________________________________________________________________ 

Datum rojstva:    _________________                   spol:      M         Ž      (ustrezno obkrožite) 

EMŠO otroka  

Naslov stalnega bivališča: 

______________________________________________________________ 

Pošta in poštna številka : 

_______________________________________________________________ 

Občina stalnega bivališča :  

_____________________________________________________________ 

Naslov, poštna številka in občina  začasnega bivališča: 

 _______________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

 

Vpis v vrtec želim z dnem: _____________________________.  

 

Poslovni čas vrtca: 

Od 6.00. do 16. ure. 

             



 

 

 

 

Čas prihoda in odhoda: 

Prosimo vas, da zaradi optimalne organizacije odpiranja in zapiranja oddelkov ter vrtca vpišete 

natančen čas glede na  potrebo  varstva v šolskem letu 2021/2022. 

Dnevna potreba po vzgoji in varstvu otroka je od______ do______ ure. 

Otroka vključujem v program (obkrožite): 

1. CELODNEVNI program nad 6 ur, toda največ 9 ur: 1. – 3. leta 

2. CELODNEVNI program nad 6 ur, toda največ 9 ur: 3. – 6. leta. 

Navedite razvojne in zdravstvene posebnosti otroka, na katere nas želite opozoriti,  zaradi varnosti in 

ustreznega dela z vašim otrokom (alergije ipd.):  ___________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH 

MATI                                            EMŠO:                                               DAVČNA ŠT.: 

Ime in priimek: ______________________________________________________________________ 

Naslov stalnega bivališča : 

_____________________________________________________________ 

Pošta : ______________________________________          Poštna številka   

Naslov začasnega bivališča (če obstaja) : 

_________________________________________________________________________ 

Pošta začasnega bivališča: __________________________     Poštna številka  

Telefonska številka: (DOMA) ____________________  

 (SLUŽBA )________________________________ 

Številka mobilnega telefona : ________________________________ 

E-pošta : _________________________________ 

    

    



 

 

OČE                                               EMŠO:                                             DAVČNA ŠT.: 

Ime in priimek : 

______________________________________________________________________ 

Naslov stalnega bivališča : 

 _____________________________________________________________ 

Pošta:  ______________________________________          Poštna številka   

Naslov začasnega bivališča (če obstaja):   

_________________________________________________________________________ 

Pošta začasnega bivališča: _________________________  Poštna številka  

   

Telefonska številka: (DOMA)  ____________________________   (SLUŽBA)________________________ 

Številka mobilnega telefona:  ________________________________ 

E-pošta : __________________________________ 

 

Druga oseba, ki je dosegljiva za nujna sporočila v času otrokovega bivanja v vrtcu (priimek in ime, tel. 

številka):   

__________________________________________________________________________ 

 V kolikor imate v vrtec že vključenega otroka, ga vpišite:  

____________________________________ 

 

V vrtcu pri OŠ 16. decembra Mojstrana svetujemo in omogočamo postopno uvajanje otroka v vrtec. 

Izkušnje kažejo, da imajo otroci, ki jih starši postopno uvajajo manj težav pri prehodu iz domačega v 

institucionalno okolje. Priporočljivo je, da si prve dni otrokovega bivanja v vrtcu uredite obveznosti 

tako, da lahko otrok ostaja v vrtcu krajši čas, ali pa da nekaj časa preživite z njim v vrtcu. Otroka lahko 

začnete postopno uvajati z dnem, ko je otrok v vrtec vpisan oz. 1. septembra, ko nastopi novo 

vrtčevsko leto. 

 

 

 

    

    



 

 

KRITERIJI ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC V PRIMERU VEČJEGA VPISA (ustrezno obkrožite): 

1. Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Občine Kranjska 
Gora (šteje se, da otrok v rejniški družini izpolnjuje pogoj stalnega 
prebivališča v Občini Kranjska Gora, kadar imajo njegovi rejniki stalno 
prebivališče v Občini Kranjska Gora). 

DA / NE 

2. Otrok v enostarševski družini ima skupaj s staršem stalno prebivališče 
v Občini Kranjska Gora. 

DA / NE  

3. Otrok in eden izmed staršev, s katerim otrok živi, ima stalno 
prebivališče na območju Občine Kranjska Gora. 

DA / NE 

4. Otrok obeh zaposlenih staršev oziroma v primeru enostarševske 
družine zaposlenost enega izmed staršev, kateremu je otrok 
dodeljen. 

DA / NE 

5. Enostarševska družina (starši jo dokazujejo z ustrezno listino, in sicer: 
s sklepom sodišča o razvezi, s sklepom o določitvi višine preživnine ali 
z izpisom iz rojstne matične knjige, v primeru, če oče otroka ne prizna 
očetovstva). 
 

DA / NE 

6. Otrok je bil uvrščen na čakalno listo v preteklem letu in v vrtec zaradi 
pomanjkanja prostih mest v vrtcu ni bil sprejet. 

DA / NE 

7. Sprejem dveh ali več otrok iz iste družine. DA / NE 

8. Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred vstopom v šolo, oziroma 
starši otroka, ki ima odlog šolanja in pred tem ta še ni obiskoval vrtca. 

DA / NE 

9. Invalidnost enega od staršev (kar starši dokazujejo z odločbo 
pristojne institucije). 

DA / NE  

10. Otrok , s stalnim bivališčem v občini Jesenice, že obiskoval  vrtec 
Mojstrana v šolskem letu 2019/20.  

DA / NE 

11. Potrdilo CSD o ogroženosti zaradi socialno-ekonomskega položaja 
(kar starši dokazujejo z odločbo oz. potrdilom pristojne institucije). 

DA / NE 

12. Otrok s posebnimi potrebami na podlagi 5. člena Zakona o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (kar starši dokazujejo z 
individialnim načrtom pomoči družini ali z zapisnikom centra za 
zgodnjo obravnavo). 

DA / NE 

 

Opombe: 

 

 

 

 



 

 

 

IZJAVA 

Na podlagi 16. in 17. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (UL RS, št. 94/07, ZVOP-1-UPB1 in  

Uredbe (EU) 2016/679, GDPR – SUVP ter Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 

področju predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/04), dovoljujeva uporabo navedenih podatkov na vpisnici 

za sprejem otroka v vrtec za vodenje evidence o plačilih staršev in za vodenje evidence vpisanih in 

vključenih otrok v vrtcu in na prednostni vrstni red.  

Spodaj podpisana potrjujeva(*), da gre pri postopku vpisa otroka v vrtec za soglasno odločitev obeh 

staršev/skrbnikov, na podlagi pravic, ki izhajajo iz naslova roditeljske pravice ter izjavljava, da so vsi 

podatki v tej vlogi točni in resnični. 

 

Po potrebi priložite listine, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec (20. čl. Zakona o vrtcih): 

 potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družine; 

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

 

 Starši oz. zakoniti skrbniki, morajo ob sprejemu otroka v vrtec priložiti potrdilo pediatra o 

zdravstvenem stanju otroka.  

 

Datum:  __________                      Podpis staršev oz. zakonitih skrbnikov:  _______________ 

 

                                                                                                                                   ________________ 

 


