
 
 

OŠ GUSTAVA ŠILIHA LAPORJE, VRTEC LAPORJE 
Datum prejema vloge:                  Datum vpisa:                   Datum izpisa:  

Izpolni vrtec.  
 

 
VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC LAPORJE 

za šolsko leto 2021/2022 
Vse podatke vpisujte v obarvana polja.  
PODATKI O OTROKU 
 

Priimek :  Ime:   
 

EMŠO:   Datum rojstva:   Spol:            a. deklica b. deček 
 

Ulica stalnega bivališča :  
 

Poštna številka:   Pošta:   Občina:   
 

Ulica začasnega bivališča :  
 

Poštna številka:   Pošta:   Občina:   
 

Želeni datum vključitve otroka v program vrtca:    

 (Pogoj za vključitev je dopolnjenih 11 mesecev starosti.) 
 

PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH 
Vlagatelj  a. Mati (oz. zakonita skrbnica)                   b.  Oče (oz. zakoniti skrbnik)    

(Označite.)     
MATI (zakonita zastopnica): 
Priimek in ime:  EMŠO:  
 

Ulica stalnega bivališča :  
 

Poštna številka:   Pošta:   Občina:   
 

Ulica začasnega bivališča :  
 

Poštna številka:   Pošta:   Občina:   

 

OČE (zakoniti zastopnik): 
Priimek in ime:  EMŠO:  
 

Ulica stalnega bivališča :  
 

Poštna številka:   Pošta:   Občina:   
 

Ulica začasnega bivališča :  
 

Poštna številka:   Pošta:   Občina:   

 

PROGRAM VRTCA 

Dnevni program (od 6 do 9 ur), s tremi obroki prehrane (zajtrk, malica, kosilo). 
 

Čas bivanja otroka v vrtcu od:  do:  ure. Skupaj število ur:  

 

PRILOGE 
V kolikor želite uveljavljati katerega od spodaj navedenih statusov, ob oddaji vloge priložite 
ustrezno dokazilo in obkrožite dodano prilogo. 
a. Otrok živi v socialno ogroženi družini (Potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družine) 
b. Otrok ima posebne potrebe (Odločba o usmeritvi otroka - 8. čl. Zakona o vrtcih – otroci s posebnimi 

potrebami) 
c. Otrok izhaja iz enoroditeljske družine (potrdilo o družinski skupnosti) 
d. Otrok staršev, ki imajo status  študentov (potrdilo o vpisu) 
e. Otrok staršev, ki so aktivni iskalci zaposlitve (potrdilo Zavoda za zaposlovanje) 
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KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK 
**Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok.  
    

Zaposlenost staršev: oče  da ne študent 

mati  da ne študentka 
Otrok je uvrščen na čakalni seznam iz preteklega leta   da ne  
Otroku je bil odložen vpis v šolo da ne  
Istočasen vpis dveh ali več otrok iz iste družine  da ne  
Otrok živi z enim staršem                 da ne  
Število vzdrževanih otrok v družini:   

Vpišite letnice rojstva vzdrževanih otrok v družini:  

Ime in priimek otroka:  EMŠO:  

**Zakon o vrtcih ne predvideva, da bi evidenca vpisanih otrok vsebovala podatke, po katerih vas sprašujemo v dodatku, 
zato vam na ta vprašanja, v kolikor ne želite,  ni potrebno odgovoriti. Podatke  potrebujemo  v primeru, če se za sprejem 
v vrtec prijavi več otrok, kot je prostih mest. Takrat odloča o  sprejemu otrok komisija v skladu s Pravilnikom o sprejemu 
otrok na območju svoje občine. 
 

Ker lahko določene stvari hitreje uredimo tudi po telefonu, nam bo v veliko pomoč če nam lahko zaupate  
elektronski naslov za sprejemanje e-pošte in telefonsko številko, na katero ste dosegljivi:  
Telefon matere:   e-pošta matere:   

 
Telefon očeta:   e-pošta očeta:   

 
ŽELJE STARŠEV 
Želje staršev bomo upoštevali, če bo mogoče. 
 

 

 

S podpisom jamčim, da so dani podatki resnični. Vrtcu Slovenska Bistrica dovoljujem, da jih uporablja 
izključno v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov. O vsaki spremembi podatkov (naslov, 
tel. št., e-pošta) bomo vrtec sproti obveščali. 
 
 

Kraj:   Datum:   

 
 
 
*** Podpis (vlagatelja/-ice oziroma zakonitih zastopnikov):   

***Ker vpis v Vrtec Laporje poteka v času epidemije koronavirusa, lahko vlogo izjemoma (v kolikor je ne morete natisniti 
in preslikati ali fotografirati) posredujete brez podpisa.  
 
 
 
 

 
Vlogo s prilogami posredujte do 30. 4. 2021 po navadni pošti na OŠ Gustava Šiliha Laporje, Laporje 31, 2318 Laporje ali 
na e-naslov: alenka.fidler@os-laporje.si. Prejem e-pošte bomo potrdili. 
V kolikor imate kakršne koli težave ali vprašanja, nam pišite na alenka.fidler@os-laporje.si ali v dopoldanskem času 
pokličite na 02 829 58 58.  
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