
 

 

Vloga za vpis otroka v vrtec  

 

 

 

 

 

 

 

Vlagatelj/ica:                oče          mati          skrbnik  
                                                              /ustrezno označite/ 

 

Podatki o otroku: 

Ime       Priimek        Spol         M         Ž 
                                                             /ustrezno označite/ 

Datum rojstva      Kraj rojstva  EMŠO         

Stalno bivališče: ulica/naselje in hišna številka           

Kraj in poštna številka        Občina stalnega bivališča     

Število otrok v družini:    Otrokovo dosedanje varstvo:         

Posebnosti otroka /navedite razvojne in/ali zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za 

delo z otrokom v vrtcu/:              

Varstvo potrebujemo od   do   ure. Želen datum vključitve v vrtec:       

 

Podatki o starših: 

Ime in priimek matere:         EMŠO:      

Stalno bivališče: ulica/naselje in hišna številka           

Kraj in poštna številka       Občina stalnega bivališča      

Telefonska številka:   Elektronski naslov:        

 

Ime in priimek očeta:         EMŠO:      

Stalno bivališče: ulica/naselje in hišna številka           

Kraj in poštna številka      Občina stalnega bivališča       

Telefonska številka:   Elektronski naslov:        

 

Naslov za prejemanje pošte /če je različen od otrokovega stalnega bivališča/: 

Ulica/naselje in hišna številka      Kraj in poštna številka       

 

Podatki o zdravstvenem stanju otroka:  

Otroka, ki ga vpisujemo v vrtec /ustrezno označite/:  

BOMO cepili1 po programu do sprejema v skupino in s tem zagotavljamo, da bomo v skladu z določbo 

51. a člena ZNB potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju otroka vrtcu predložili najkasneje 2 delovna 

dneva pred vstopom otroka v vrtec. 

      NE bomo cepili po programu. Razlog:           
                                                                        

1 Seznanjamo vas z določili Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 69/95 119/05 – ZNB A in 142/20 – ZNB B, v nadaljevanju ZNB), ki v 22. členu predpisuje obvezno cepljenje 

mladoletnih otrok za nalezljive bolezni, naštete v 1. alineji  prvega odstavka 22. člena ZNB in s Pravilnikom o cepljenju, zaščiti z zdravili in varstvu pred vnosom in razširjenjem nalezljivih 

bolezni (Uradni list RS, št. 16/01, 50/05 in 92/06) ter  51. a členom ZNB, da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno 

sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu 

in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljena iz 22. č člena ZNB, razen, če je otrok v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja iz 22. 

č člena ZNB. 

 

IZPOLNI VRTEC 

Sprejeto dne: _________________ 

Št. vloge: ____________________ 



 

 

Prosimo, odgovorite na naslednja vprašanja: 

Ali je kateri izmed otrok iz družine obiskoval/obiskuje naš vrtec /navedite ime in priimek ter letnico rojstva/:              

           

Zakaj si želite, da bi vaš otrok obiskoval naš vrtec?         

           

Kje ste slišali za naš vrtec?           

 

Obvestilo o obdelavi osebnih podatkov 

Osebni podatki otrok in staršev so potrebni za vpis otroka v evidenco vpisanih otrok, za obravnavo vloge na 

komisiji za sprejem otrok ter morebitno uvrstitev otroka na čakalni seznam. Z oddajo vloge vrtcu dovoljujete, da 

jih uporablja v skladu s predpisi o zbiranju in zavarovanju osebnih podatkov. 

 

Izjava vlagatelja/ice 

Vlagatelj/ica Vloge za vpis otroka v vrtec izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in 

popolni. 

 

 

 

Datum:     Podpis vlagatelja/ice:          


