
 

 
 

Vloga sprejeta: _______________________ 
 

 
V L O G A   

ZA VPIS OTROKA V VRTEC PRI OŠ PUCONCI 
 

Podpisan/-a ______________________________ (mati, oče, zakoniti zastopnik otroka) prosim za 

sprejem  mojega otroka (otroka, ki ga zastopam) v vrtec pri OŠ Puconci. 
 

Podatki o otroku: 

Ime / priimek: _______________________________________________ 

Spol otroka:  M        Ž 

Datum rojstva: ___ ___.  ___ ___.  ___ ___ ___ ___   

EMŠO:  
 

Naslov stalnega prebivališča: _______________________________________________ 

Poštna številka / pošta: 
   _____________________________ 

Občina: _______________________________________________ 

Naslov začasnega 

prebivališča: 

_______________________________________________ 

Občina:  _____________________________________________ 

 

Datum vključitve otroka v vrtec: ______________________________ 

Datum uvajanja otroka v vrtec: _______________________________ 
 

Otroka želim vključiti: (s križcem označite enoto vrtca, v katero želite vključiti otroka) 

Enota: 

 Puconci 

 Brezovci 

 Bodonci 

 Mačkovci  
 

Otrok bo v vrtcu predvidoma od ______________________ do ________________________ ure. 
 

V primeru, da otroka ne bo mogoče vključiti v želeno enoto, prosimo, navedite še drugo enoto, ki 

vam ustreza: ______________________________________ 

 

 



 

 
 

 
Podatki o starših oz. zakonitih zastopnikih 

 
 

 

Ime / priimek 

EMŠO 

Naslov stalnega bivališča 

Poštna številka in pošta 

oče 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

mati 

 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

_______________________ 

 
 
Morebitne priloge k vlogi za vpis otroka, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec (20. člen 
Zakona o vrtcih, Uradni list RS, št. 100/05 in 25/08): 

 
 mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine; 

 listine (odločba o usmeritvi ali strokovno mnenje komisije za usmerjanje), ki dokazujejo, da 

vpisujete otroka s posebnimi potrebami; 

 listine, ki dokazujejo, da otrok živi v enoroditeljski družini (listine, s katero je določena 

preživnina, ali drug dokument, ki dokazuje, da otrok živi v enoroditeljski družini). 

 
 
S podpisom izjavljam, da so podatki v vlogi resnični. Obvezujem se, da bom nove podatke 
takoj sporočil/-a svetovalni službi vrtca in sprejemam polno odgovornost za posredovane 
podatke. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja izključno namensko v skladu s predpisi o zbiranju 
in varstvu osebnih podatkov. 
 
Hkrati s podpisom dajem privolitev in se strinjam z obdelavo osebnih podatkov, ki so navedeni. 
Seznanjen/-a sem, da imam pravico, da svojo privolitev kadar koli prekličem ter da se bodo 
osebni podatki obdelovali v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov in uporabljali 
izključno za namen, ki so navedeni v tej vlogi.  
 
 
 
 
 
Kraj: _______________________________; Datum: ________________ 
 
 
 
 

Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov: 

_________________________________ 

 
 


