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Številka vpisa:  ______________ 

Prošnja sprejeta: ______________ 
 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC, šolsko leto 2020/2021 

 
1. Podatki o otroku 
 

Ime in priimek :  Rojen/a:  
 

Spol :  M    Ž     (obkroži) 
 

EMŠO otroka:                       

             

 

Stalno bivališče: 
 

                            
naslov  poštna številka  pošta  občina 

 

Začasno bivališče: 
 

                            
naslov  poštna številka  pošta  občina 

 
2. Navedite zdravstvene in druge posebnosti otroka, ki jih mora vrtec poznati za varnost in ustrezno 

delo z njim ( alergije, posebnosti v razvoju,razvade…). 

 

 

 

 

 
   Otrok s posebnimi potrebami (kakšnimi) 

Priložite morebitne listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami. 

 

 

 
3. Podatki o starših, oz. zakonitem zastopniku  
 

Mati/zakoniti zastopnik  Oče/zakoniti zastopnik 

 Ime in priimek  

 EMŠO  

 
Stalno bivališče 
( naslov, pošta,  

občina) 
 

 
Začasno bivališče 

(naslov, pošta, občina) 
 

 
Telefonska številka, 

na kateri ste dosegljivi  
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4 . Enote vrtca Šempeter – obkrožite enoto, kamor bi želeli vpisati otroka: 

 

                 ŠEMPETER 
 

ENOTA MAVRICA ( Ulica Padlih borcev 13 b, Šempeter ) 

ENOTA ŽAREK ( Ulica Andreja Gabrščka 1 a, Šempeter)  

 

       VRTOJBA 

ENOTA SONČEK ( Ulica 9. septembra 137 a, Vrtojba ) 

 

VOGRSKO 

ENOTA ZVEZDICA ( Vogrsko 99, Volčja Draga )                 

 

5. Otrok ima v vrtcu že brata ali sestrico:  DA   NE 

 

 

V kolikor ste odgovorili DA, zapišite enoto, ki jo obiskuje:____________________________ 

 

 

6.  Varstvo za otroka potrebujem z dnem: ____________________ 

 

 

7. V kateri program želite vključiti  otroka v šolskem letu 2020/21 
  (obkrožite črko pred izbranim programom oziroma označite varianto) 

 

a) dnevni program (6 do 9 urni) od:_______do:_______ 

b) poldnevni program s kosilom (4 do 6 urni) od 6.30. do 12.30 ure 

c) poldnevni program brez kosila (4-urni,samo za otroke od 3. do 6. leta starosti) od 7.00. do 11.30 ure 

 

 

8.  Prosimo, da zapišete ime in priimek PLAČNIKA vrtca: 

 

IME IN PRIIMEK ________________________________  PODPIS:_______________________ 
 

 

Datum:   Podpis staršev ali skrbnikov: 

 

 

  

 

 
 

POSTOPEK REDNEGA VPISA: 
 

1. Pogoj rednega vpisa v vrtec v mesecu marcu je predhodno plačana akontacija, v 

znesku 40 €. Na UPN nalog 01383-6030681515 sklic 00 2346 plačate akontacijo ter 

potrdilo prinesete na vpis. 

2. Na vpis nujno prinesite tudi osebno izkaznico otroka ter osebni izkaznici zakonitih 

zastopnikov. Vlogo za vpis lahko izpolnite doma (obrazec dobite na spletni strani) ali 

direktno na vpisu. V kolikor vlogo izpolnite doma, jo morate nujno osebno izročiti na 

dneve vpisa. Tudi takrat imejte s seboj vse tri osebne izkaznice (otrok, mama, oče). 

Vloga poslana po pošti bo obravnavana kot nepopolna. 
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Na podlagi Pravilnika o sprejemu otrok v Osnovno šolo Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec, komisija za 

sprejem otrok v vrtec sestavi prednostni vrstni red. 

 

Da bo komisiji omogočeno to delo, potrebuje podatke o vašem otroku oz. družini. Prosimo Vas, da izpolnite 

vprašalnik tako, da obkrožite ustrezen odgovor pri vsaki točki ali alineji.  

Vrednost točk posameznih kriterijev je določena s pravilnikom. 

 

 

KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 

 

 

1. Otrok ima stalno bivališče v  Občini Šempeter – Vrtojba     DA  NE   

              

    Občini Renče – Vogrsko (enota Zvezdica)     DA  NE 

 

2. Oba otrokova starša sta zaposlena oz. zaposlena mati samohranilka ali oče samohranilec.  DA  NE  

 

3. Otrok je iz socialno ali materialno ogrožene družine (predložiti mnenje ustrezne institucije).  DA  NE 

 

4. Otrok je iz enostarševske družine (navesti dokazila).      DA  NE 

  

5. Otrok s posebnimi potrebami(predložiti ustrezno potrdilo).      DA  NE 

     

6. Otroku je bil odložen vpis v osnovno šolo.       DA  NE 

 

7. Lansko leto otrok ni bil sprejet v vrtec.                                    DA  NE 

 

8. Otrok ima v vrtcu že bratca ali sestrico.                 DA  NE 

 

9. Otrok je zadnje leto pred vpisom v šolo.                 DA  NE 

 

10. Število otrok v družini:         _______ 

 

 

 

 

SOGLASJE O ZBIRANJU PODATKOV 

ZA DELO KOMISIJE ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 

 

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov Vas prosimo, da podpišete spodnjo izjavo. 

Podpisani__________________________________ izjavljam, da se strinjam z načinom zbiranja podatkov, ki bodo 

uporabljeni izključno za delo komisije ob sprejemu otroka v vrtec. 

 

 

 

 

 

Za točnost podatkov odgovarjamo starši. 

 

Šempeter pri Gorici,    Podpis staršev ali skrbnikov: 

    

    

 

 

 


