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VRTEC TABOR 

 

IZPOLNI ZAVOD 

 

Vloga sprejeta dne: ……………………………………. 

ŠIFRA OTROKA: …………………………………….. 

                                       PRIJAVNICA ZA VPIS OTROKA    

 
a) novinec b) evidenčni vpis vključenega otroka 

I. PODATKI O OTROKU 

Vlagatelj-ica 

 

……………………………………………………………………... 

ime in priimek 

 

Želim vpisati otroka ……………………………………………………………………... 

ime in priimek 

spol:   M     Ž 

         obkrožite 

 
rojenega ..………….. kraj rojstva:………….. naslov:………………… poštna št.:……..… 

 

 

občina prebivališča 

…………………………… 

 

          davčna št. otroka: 

       …………………………….. 

EMŠO: 

……………………………… 

 

 
Sprejem otroka želim od 

 

………………………………………………………  VRTEC 

                           dan, mesec, leto 

TABOR. 

Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok                                            DA       NE 

 

II. OPIS PROGRAMA- OBKROŽI IZBOR! 

•      trajanje 4-6 ur praviloma v času od 07.00 do 13.00 ure – POLDNEVNI PROGRAM 
        v tem času otrok koristi zajtrk in kosilo; napitek v čajnem kotičku 

        (Poldnevni programi se bodo izvajali ob zadostnem številu vpisanih otrok.). 

 trajanje 6-9 ur v okviru poslovnega časa enote praviloma 06. 00 do 16. 30 ure oziroma glede na potrebe staršev – DNEVNI 

PROGRAM (V tem času otrok koristi zajtrk in kosilo; napitek v čajnem kotičku, popoldanska malica.) 

 

Navedite čas otrokovega prihoda in odhoda znotraj poslovnega časa enote, koristi se lahko največ 9 ur. 

Otrok bo prihajal ob………uri v spremstvu …………………………. in odhajal v spremstvu……………….. ob …………….uri 

Prihod in odhod otroka sta osnova za določitev obsega programa! 

Op.: v skladu z 80. čl. Zakona o varnosti v cestnem prometu sme predšolski otrok prihajati in odhajati v spremstvu odrasle osebe. 

Navedite vse osebe, s katerimi otrok lahko prihaja oz. odhaja ………………………………………………………………………….. 

V primeru nedosegljivosti staršev lahko pokličete………………………………………… tel. št……………………………….. 

 

III.        PODATKI O STARŠIH ALI ZAKONITEM ZASTOPNIKU 

MATI: 

ime in priimek 

OČE: 

ime in priimek 

Stalni naslov: 

 

Stalni naslov: 

Občina stalnega prebivališča: 

 

Občina stalnega prebivališča: 

Začasno bivališče: Začasno bivališče: 

Mati ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine 

Tabor (obkroži) 

            leto dni ali več                               manj kot leto dni 

Oče ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju občine 

Tabor (obkroži) 

           leto dni ali več                              manj kot leto dni 

Številka telefona, kjer ste dosegljivi v času otrokovega bivanja v 

vrtcu: 

Številka telefona, kjer ste dosegljivi v času otrokovega bivanja v 

vrtcu: 

EMŠO: EMŠO: 

Davčna št.: Davčna št.: 

Elektronski naslov: Elektronski naslov: 
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IV. IZBERITE IZMED DANIH MOŽNOSTI STATUS STARŠA OZ. ZAKONITEGA SKRBNIKA OTROKA: 

STARŠ JE ZAPOSLEN ALI ZAVAROVAN IZ NASLOVA KMETIJSTVA, ŠTUDENT S STATUSOM, INVALIDSKO 

UPOKOJEN STARŠ, RAZPOLAGA S POTRDILOM ZAVODA ZA ZAPOSLOVANJE O VKLJUČITVI V PROGRAM 

AKTIVNE POLITIKE ZAPOSLOVANJA.  

 

OČE( opišite status) ……………………………………………………… 

 

MATI( opišite status) ……………………………………………………... 

 

Posebnosti družine( enoroditeljska družina, rejniška družina idr.)  ………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………                                                          

 

V. NAVEDITE ZDRAVSTVENE IN DRUGE POSEBNOSTI, ki jih MORA VRTEC POZNATI ZA VARNO IN 

USTREZNO DELO Z OTROKOM (npr. morebitne posebnosti v razvoju, alergije, vročinski krči, nagnjenost k prebavnim 

motnjam…) 

 

 

V primeru, da se zdravstvene in druge posebnosti pojavijo po vključitvi otroka v vrtec, so starši oz. skrbniki dolžni obvestiti 

vzgojiteljico. 

 

 

VI. PRIPOMBE VLAGATELJA-ICE V ZVEZI Z VPISOM OTROKA (NPR. OPIS POTREB PO VKLJUČITVI 

OTROKA) 

 

 

 

 

VII. MOREBITNE PRILOGE K VLOGI ZA VPIS OTROKA, KI DAJEJO OTROKU PREDNOST PRI SPREJEMU V 

VRTEC (20. ČL. ZAKONA O VRTCIH-UR. L .RS, ŠT.:44/01): 

- potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti 

- listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (8. čl. Zakona o vrtcih. Ur. l. RS št. 54/00) 

 

VIII. POGOJI VKLJUČITVE - PODPISANA POGODBA  MED VLAGATELJEM IN OŠ VRANSKO–TABOR. 

 

 

S podpisom jamčimo, da so podatki resnični. Vrtcu dovoljujemo, da jih uporablja v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih 

podatkov. O vsaki spremembi podatkov bomo vrtec sproti obveščali. 

 

Otroka bo vrtec vpisal šele po oddaji vse potrebne dokumentacije (prijavnice za vpis otroka, zdravniškega potrdila) in po podpisu 

Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti staršev in vrtca. Vse morebitne spore zaradi neizpolnjevanja obveznosti iz 

tega naslova rešuje ustrezna služba Osnovne šole Vransko - Tabor, OE VRTEC oz. v nadaljevanju stvarno in krajevno pristojno 

sodišče. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum oddaje vloge:…………………………………. 

 

 

 

PODPIS STARŠEV OZ. ZAKONITIH SKRBNIKOV: 

 

………………………………………………..                                                             Ravnateljica: 

                                                                                                                                                 Majda PIKL, univ.dipl.ped., l.r. 

                               (podpis – čitljivo) 

 

                ………………………………………………... 

                                (podpis – čitljivo) 


