
VRTEC IDRIJA          
Arkova 7     
5280  IDRIJA  
vrtec.idrija@guest.arnes.si 
Tel. št.:    05 37 43 310 
Faks št.:  05 37 43 318 
 
Datum vpisa:   __________________ 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC             
 
I. PODATKI O OTROKU         ŠIFRA OTROKA 

  

1. Ime in priimek:___________________________________________  

2. Datum rojstva:___________________________________________ 

3. Spol: Ž M 
4. EMŠO otroka:     

             

 
5.       Stalni naslov:_________________________________________ 

pošta in poštna številka____________________________ občina____________________ 

6.         Začasni naslov: _________________________________________ 

pošta in poštna številka____________________________ občina____________________ 

 
II. OTROKA ŽELIM VKLJUČITI V: 
a) enota Prelovčeva, Idrija  b) enota Arkova, Idrija c) enota Spodnja Idrija 
d) enota Godovič   e) enota Črni Vrh  f)  oddelek  Ledine 
 
V primeru, da v želeni enoti vrtca ni prostora, lahko otroka vključite tudi v enoto: 
_______________________________________________________________ 
 
Izbrani program: (obkrožite) 

a)  dnevni program           od 1. do 3. leta starosti  
 

do 9 ur; 

b)  dnevni program           
          

od 3. do 6. leta starosti do 9 ur; 

c)  igralne urice* 
 

od 1. do 3. leta in pol    enkrat tedensko eno uro v pop. 
času skupaj s starši; 

d)   cicibanove urice*      od 3. leta in pol do 6. leta    enkrat tedensko po dve uri; 

*Programa pod točkama c in d  bosta organizirana samo v primeru zadostnega  

števila prijavljenih otrok. 

 
Datum vključitve otroka v  program vrtca:_______________________________ 
(Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več 
pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.)



III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH: 
                  mati/zakoniti skrbnik          oče/zakoniti skrbnik 

Ime in priimek   
EMŠO   
Naslov, pošta, občina stalnega bivališča:   
Naslov, pošta, občina začasnega bivališča:   
Obvestila vrtca želim prejemati na naslov:   
Status (dijak, štud., zaposl., nezaposl.)- 
obvezna priloga: potrdilo o zaposlitvi 

  

Telefonska številka:   
Telefon služba:   
Elektronski naslov:   

 
IV. PRILOGE 
OBVEZNE PRILOGE: 
- Potrdilo delodajalca o zaposlitvi za oba starša oziroma enega, če gre za eno starševsko 
družino. Potrdilo je veljavno 1 mesec. 
- Potrdilo o plačanih prispevkih za samostojne podjetnike, kmete,… 
- Potrdilo o statusu študenta. 
 
Morebitne priloge k vlogi za vpis otroka v Vrtec Idrija, ki dajejo prednost pri sprejemu v  vrtec – 20. 
člen Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 12/96 in spremembe, 6. člen Pravilnika o poteku postopka in 
kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija), oddate zadnji dan vpisa otrok v vrtec: 
- potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti družine; 
- listine, ki dokazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami; 
- dokazilo o enostarševski družini; 
- odložitev šolanja. 
 
V. DRUGI PODATKI, ki so pomembni za komisijo za sprejem otrok (po kriterijih iz Pravilnika o 
poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v Vrtec Idrija): 
ime brata, sestre:_________________leto rojstva:________vključen v vrtec:    DA       NE 
ime brata, sestre:_________________leto rojstva:________vključen v vrtec:    DA       NE 
ime brata, sestre:_________________leto rojstva:________vključen v vrtec:    DA       NE 
ime brata, sestre:_________________leto rojstva:________vključen v vrtec:    DA       NE 
 
Ime, priimek plačnika v primeru vključitve otroka v vrtec: _________________________ 
 
Publikacijo Vrtca Idrija si lahko ogledate na spletni strani: http://www.vrtec-idrija.si/  
 

       podpis OBEH staršev/skrbnikov 
Datum:_______________     ____________________________ 

____________________________ 
 
 
Opomba: 
Če bo vlog za sprejem otroka v vrtec več kot je prostih mest, bo o sprejemu  odločala Komisija za 
sprejem otrok, na podlagi kriterijev iz Pravilnika o poteku postopka in kriterijih za sprejem otrok v  
Vrtec Idrija. O sprejemu otroka v vrtec boste pisni obveščeni. 

     
 

Prejeto dne  

Podpis prejemnika  

 


