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Vlogo izpolnite s tiskanimi črkami 

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V DNEVNI PROGRAM 
Vrtca Martin Krpan Cerknica 

 

VLAGATELJ/-CA 

 oče mati skrbnik 

(priimek in ime) (ustrezno obkrožite) 
 

I. PODATKI O OTROKU 

 
(priimek in ime otroka) 

 

EMŠO:              Datum rojstva:  Spol M Ž 

    (ustrezno obkrožite) 
 

Naslov stalnega prebivališča:  
 (ulica in hišna številka) 

 

Poštna št.     Pošta:   Občina:  
 
 
 

Naslov začasnega prebivališča:  
 (ulica in hišna številka) 

 

Poštna št.     Pošta:   Občina:  

 
 

II. DATUM VKLJUČITVE 
Želeni datum vključitve otroka v program vrtca:  
  

DATUM ZAKLJUČKA STARŠEVSKEGA DOPUSTA V OBLIKI POLNE ODSOTNOSTI Z DELA:  
  

Upoštevajte, da vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši zanj ne 
uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (ZVrt-E, Ur.l.RS, št. 36/10) 

 
 

III. PREDNOSTNI VRSTNI RED ENOT 
Vrtec Martin Krpan Cerknica dnevni program vrtca izvaja na treh lokacijah. Prosimo vas, da v spodnji tabeli s 
številkami od 1 do 3 označite prednostni vrstni red enot, ki vam ustrezajo (s številko 1 označite lokacijo, ki vam najbolj 

ustreza, s številko 2 tisto, ki je na drugem mestu in s številko 3 enoto, ki vam najmanj ustreza, a bi otroka kljub temu vključili vanjo). Če vam 
enota ne ustreza, je ne označite. Vaša vloga bo obravnavana izključno za enote, ki jih boste izbrali. 
 

  Prednostni vrstni red (izpolnite) 

1. CERKNICA, Cesta na Jezero 17  
2. RAKEK, Stara Cesta 5a / RAKEK ŠOLA, Partizanska c. 28  
3. GRAHOVO, Grahovo 120  

 

Opombe k prednostnemu vrstnemu redu: 
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IV. ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI 
Navedite zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in 
ustrezno delo z otrokom (npr. morebitne posebnosti v razvoju otroka, alergije ipd.): 

 

 
 

 
 
 
 

V. PODATKI O STARŠIH / SKRBNIKIH 
 Mati / skrbnica Oče / skrbnik 

 

Priimek in ime   
 

EMŠO 
  

                          
 

Davčna št. 
  

                
 

STALNO PREBIVALIŠČE 
Ulica in hišna številka 

Pošta in poštna št. 
Občina 

 

  

 

ZAČASNO PREBIVALIŠČE 
Ulica in hišna številka 

Pošta in poštna št. 
Občina 

 

  

Številka telefona,      
na katerega ste dosegljivi 

  
 

Elektronski naslov   
 

Status tujca DA                          NE 
(ustrezno obkrožite) 

DA                          NE 
(ustrezno obkrožite) 

Zavezanec za dohodnino v 
RS (izpolnijo samo tujci in priložijo 

potrdilo o rezidentskem statusu) 

 

DA                          NE 
(ustrezno obkrožite) 

 

DA                          NE 
(ustrezno obkrožite) 

 
 
 

VI. SOROJENCI 
 

Priimek in ime sorojenca 
 

EMŠO sorojenca 

 

Vključen v  
Vrtec Martin Krpan Cerknica 

 
  

DA 
 

NE              

 
  

DA 
 

NE              

 
  

DA 
 

NE              

 
  

DA 
 

NE              

 
  

DA 
 

NE              
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VII. V času otrokovega bivanja v vrtcu je za nujna sporočila poleg staršev/skrbnikov 
dosegljiv še: 

Priimek in ime naslov Telefonska številka 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 
 

VIII. Pripombe vlagatelja/-ice k vpisu otroka v vrtec: 

 

 

 

 
 
 
 

IX. Morebitne priloge k vlogi za vpis otroka v vrtec, ki dajejo otroku prednost pri 
sprejemu v vrtec (20. člen  Zakona o vrtcih - Ur. l. RS, št. 100/2005 in spremembe, Odlok o sprejemu predšolskih 

otrok v Vrtec Martin Krpan Cerknica – Ur. l. RS, št. 26/2011 in spremembe): 
 

a. Odločba o usmeritvi, ki dokazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami 
b. Mnenje CSD o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine 
c. Otrok z razvojnimi in drugimi zdravstvenimi težavami: 

- Potrdilo o oddaji popolne vloge za začete postopka usmerjanja 
- Mnenje multidisciplinarnega tima, ki otroka obravnava, da je zaradi otrokovih 

(razvojnih) težav nujna vključitev v vrtec 
- Odločba CSD o pravici do dodatka za nego otroka, ki mora biti veljavna na dan, 

ki je v razpisu določen za sprejem otrok v vrtec 
 

X. IZJAVA VLAGATELJA/-ICE 

Vlagatelj/-ica izjavljam, da so vsi podatki navedeni v vlogi resnični, točni in popolni. 
Obvezujem se, da bom vse spremembe podatkov takoj sporočil/a na upravo Vrtca Martin 
Krpan Cerknica. Dovoljujem uporabo podatkov v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu 
osebnih podatkov, zaradi sprejema otroka v vrtec, ustreznega dela z otroki pri izvedbi 
programov in sodelovanja s starši. 

 
 

Datum:   Podpis vlagatelja:  

 
 
Izpolnjen obrazec oddajte na enega izmed naslednjih načinov: 

- priporočeno po pošti na naslov: Vrtec Martin Krpan Cerknica, Cesta na Jezero 17, 1380 Cerknica ali 
- skenirano na e-naslov: uprava@vrtec-cerknica.si ali 

- v poštni nabiralnik pred glavnim (zelenim) vhodom enote Cerknica. 

mailto:uprava@vrtec-cerknica.si

