
 

 

 

Vrtec Prevalje (enoti Vrtec Krojaček Hlaček in Vrtec Leše) 
TEL.: 08/38 43 670 
E-MAIL: vrtec.krojacekhlacek@gmail.com 
 

IZPOLNI VRTEC  
Datum prejema vloge ________________________ 

 
Številka (šifra otroka) ____________________________________ 

 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC PREVALJE ZA ŠOLSKO LETO 2018/2019 
 

VLAGATELJ/-ICA  
__________________________________________________       oče mati skrbnik 

                                                                   (priimek in ime)            (ustrezno obkrožite) 

 

I. PODATKI O OTROKU 
____________________________________________________________________________________ 

                                                                                                (priimek in ime) 

EMŠO              Datum rojstva             Spol M Ž 

        (ustrezno obkrožite) 

Naslov stalnega prebivališča __________________________________________________________ 
                                                         (ulica in hišna številka) 
 

Poštna številka     Pošta ______________________ Občina __________________________ 
 
 

Naslov začasnega prebivališča _________________________________________________________ 
                                                     (ulica in hišna številka) 
 

Poštna številka     Pošta ______________________ Občina __________________________ 

 

II. PODATKI O STARŠIH 
 MATI (/skrbnica) OČE (/skrbnik) 

Priimek in ime   

EMŠO                           

DAVČNA ŠTEVILKA                 

STALNO PREBIVALIŠČE  
Ulica in hišna številka  
  
Poštna številka in pošta  
  
Občina  

 

_______________________________ 
 

_____________________________ 

    

    _____________________     ___________________ 

 
_______________________________ 

 
_____________________________ 

ZAČASNO PREBIVALIŠČE  
Ulica in hišna številka  
  
Poštna številka in pošta  
  
Občina  

 
_______________________________ 

 
_____________________________ 

    

    _____________________     ___________________ 

 
_______________________________ 

 
_____________________________ 

Telefonska številka    

Elektronski naslov 
(vsaj eden obvezen) 

  

Zaposlen/-a – podjetje   

mailto:vrtec.krojacekhlacek@gmail.com


 

III. PODATKI O VRTCU 
 

Datum vključitve otroka v vrtec: _________________________________________________ 

 

Otroka želim vključiti v (ustrezno obkrožite):  
a) Enoto Vrtec Krojaček Hlaček, 
b) Enoto Vrtec Leše. 

 

Otroka vpisujem v naslednji program (ustrezno obkrožite): 

a) Dnevni program, ki traja od 6 do 9 ur. 
b) Poldnevni program, ki traja od 4 do 6 ur (oddelek bo oblikovan, v kolikor bo v skladu z 

zakonskimi normativi dovolj vpisanih otrok). 
 

Otrok bo v vrtcu predvidoma od __________ do __________ure. 

Zaradi razporeditve kadra in poslovalnega časa enote vas prosimo, da vpišete dejanski čas, ki ga 
boste potrebovali za varstvo vašega otroka (kdaj zjutraj bo prihajal najprej in do kdaj bo ostal 
najdlje).  
 
PRILOGE K VLOGI – SAMO NOVINCI (označite, če kaj prilagate k Vlogi): 

o Fotokopija rojstnega lista otroka. 
o Zdravniško spričevalo otroka (OBVEZNO oddate vzgojiteljici pred vstopom v vrtec). 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Starši boste pred pričetkom šolskega leta sklenili medsebojno pogodbo z vrtcem. O sprejemu 
otroka v vrtec (obvestilo, pogodba), roditeljskih sestankih in zdravniških pregledih boste pisno 
obveščeni. 
 
Dodatne informacije lahko dobite pri vzgojiteljicah ali pomočnici ravnateljice za Vrtec Prevalje 
(vrtec.krojacekhlacek@gmail.com; 040 509 371 – Ana Buhvald Pori). 
                                                                    
Sprejem otrok ter odsotnosti otrok med šolskim letom in počitnicami natančno določa Pravilnik o 
sprejemu otrok v Osnovno šolo Prevalje, enoto Vrtec Prevalje, objavljen na spletni strani vrtca 
http://os-prevalje.mojasola.si/vrtec in v Uradnem glasilu slovenskih občin št. 5/2018 dne 
2. 2. 2018. 
 
Starši, ki otroka prvič vpisujete v vrtec (NOVINCI), oddate izpolnjeno Vlogo za uveljavljanje pravic iz 
javnih sredstev na pristojni Center za socialno delo v mesecu pred vstopom otroka v vrtec, 
izjemoma tudi kasneje. Za otroke, ki vrtec že obiskujejo, oddate vloge po preteku enega leta od 
zadnje vloge. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
IV. IZJAVA VLAGATELJA/ICE  
Vlagatelj/-ica izjavljam, da so vsi podatki v Vlogi za vpis resnični, točni in popolni, za kar 
prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja zaradi 
vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v vrtec. Obvezujem se, da bom vsako spremembo 
podatkov javil/-a v osmih dneh od nastanka.  
 
 
 

V/Na _____________________, dne _____________                         Podpis vlagatelja/ice  
                                                                                                          ________________________________ 
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