
 
 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 
 

Sprejeto dne: 

Št. Vloge: 

Vlagatelj-ica .......................................................................................................................... 

EMŠO ................................... davčna št. ........................... 

želim vpisati svojega otroka v Rahelin vrtec-hišo otrok montessori. 

PODATKI O OTROKU 

Ime in priimek .............................................................................................................. ..................       spol: Ž M 

 

Rojstni podatki ........................................................ EMŠO .................................... davčna št. ......................... 
(datum in kraj) 

 

Naslov bivališča .................................................................................................................................................. 
(ulica, pošta, občina) 

PODATKI O STARŠIH 

 MATI (oz. skrbnica) OČE (oz. skrbnik) 

Ime in priimek   
Rojstni podatki   
Naslov stalnega bivališča 
(če je drugačen od otrokovega) 

  

Naslov začasnega bivališča 
(oz. kjer želite prejemati pošto vrtca) 

  

Poklic, izobrazba   
Zaposlitev   
Kontaktne tel. številke 
(tel., mbt.) 

  

Elektronski naslov   

DRUGI PODATKI 

Število otrok v družini do 15. leta.  
Starost posameznega otroka.  
Eden ali več otrok iz družine je že 

vključen v Rahelin vrtec. 
 

Gre za sprejem dvojčkov ali trojčkov.  
Otrok živi v enostarševski družini.  
 
Posebnosti otroka (kot npr. posebnosti v razvoju otroka, diete, alergije ipd.) in druge pripombe v zvezi s sprejemom 

(npr. opis potreb po sprejemu): 

 



 
 

 

 

V primeru socialne ogroženosti družine; je potrebno priložiti Potrdilo centra za socialno delo, v primeru otroka 

s posebnimi potrebami, pa je potrebno priložiti Odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. 
 
Otroka želim vključiti v vrtec z dnem: .............................. . 

 

Varstvo potrebujem od .................. do ................... ure (okvirni predvideni čas). 

 

Potreba po (označite):     jaslih           vrtcu za starost 3-6 let          oboje. 

 

V primeru, da otrok ne bo sprejet v jasli želim(označite):    

a) čakati na vključitev v vrtec  

b) odstopam od vpisa v vrtec 

 

 

.....................................................                                       .....................................................................  

(kraj in datum)           (vlagatelj-ica  / podpis staršev oz. skrbnikov) 

 
Opomba: 

O odločitvi komisije za sprejem otroka v vrtec vas bomo obvestili.- Če se bo izparznilo mesto med letom in bi vaš otrok prišel na vrsto, vas o 
tem obvestimo. - V primeru, da spremenite naslov ali telefonske številke nas o tem obvestite. S tem bo komunikacija med nami nemotena. - 

S podpisom jamčite, da so vsi podatki resnični in vrtcu dovoljujete, da jih uporablja v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih 

podatkov. 
 


