
JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE, ENOTA VRTEC, Šolska pot 9, 
1433 Radeče  

tel.: 03 56 80 122 e-pošta : os.vrtecradece@guest.arnes.si 

 
Datum prejema vloge: ________________________Šifra otroka: __________________ 
 

 

 

Vloga za vpis otroka v vrtec    za šolsko leto _________ / _________   
 Vlagatelj/-ica   _____________________________________________ oče mati skrbnik/-ca 

 

    (ime in priimek vlagatelja/-ice)  (ustrezno obkrožite)  
 

I. 

     
 

PODATKI O OTROKU     
 

      
 

 Ime in priimek: ___________________________________________    
 

 Datum rojstva: ___________________________________________ Spol M   Ž  
 

      (ustrezno obkrožite)  
 

 EMŠO: ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___ ___     
 

 Naslov stalnega bivališča: _________________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________________ 
 

    (ulica, hišna številka, naselje, poštna številka, pošta, občina)  
 

 Naslov začasnega bivališča: _________________________________________________________________ 
 

    _________________________________________________________________ 
 

    (ulica, hišna številka, naselje, poštna številka, pošta, občina)  
  

 
Zdravstvene posebnosti otroka, ki izhajajo iz potrdila pediatra ali specialista:  
Vrtec mora poznati posebnosti, da lahko poskrbi za varno in ustrezno delo z otrokom. Vpišite npr. alergije, vročinski krči, astma, 

obravnave v razvojni ambulanti, morebitne obravnave pri specialistu in smiselno podobno. 
 

_________________________________________________________________________________________________ 
 
 
II. PODATKI O STARŠIH oz. SKRBNIKIH   

a) MATI oz. SKRBNICA b) OČE oz. SKRBNIK 

Ime in priimek: Ime in priimek: 

________________________________________ _______________________________________ 

EMŠO: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ EMŠO: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

Naslov stalnega bivališča: Naslov stalnega bivališča: 

_______________________________________ _______________________________________ 

_______________________________________ _______________________________________ 

_______________________________________ _______________________________________ 
(ulica, hišna številka, naselje, poštna številka, pošta, občina) (ulica, hišna številka, naselje, poštna številka, pošta, občina) 

Naslov začasnega bivališča: Naslov začasnega bivališča: 

_______________________________________ _______________________________________ 

_______________________________________ _______________________________________ 

_______________________________________ _______________________________________ 
(ulica, hišna številka, naselje, poštna številka, pošta, občina) (ulica, hišna številka, naselje, poštna številka, pošta, občina) 

Telefonska številka ali naslov elektronske Telefonska številka ali naslov elektronske 

pošte na katero ste dosegljivi med otrokovim pošte na katero ste dosegljivi med otrokovim 

bivanjem v vrtcu: bivanjem v vrtcu: 

_______________________________________ _______________________________________ 

ali _____________________________________ ali _____________________________________ 
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III. PODATKI O PRISOTNOSTI OTROKA V VRTCU 
 

a) Otroka želim vključiti v program (obkrožite): 
 

1. DP - dnevni program (6-9 ur vsak delovni dan)  
2. PP - poldnevni program (4–6 ur, od 7.00 do 13.00, vsak delovni dan)  
3. CU - dodatni program (enkrat tedensko, 2-urni program, za 4-6 letne otroke) 

 
b) Datum vključitve otroka v program vrtca: __________________________________  

V skladu z 20. členom ZVrt lahko vrtec sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do 

starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 
 

c) Čas otrokovega prihoda in odhoda znotraj poslovalnega časa vrtca od ______ do _______.  
Upoštevajte, da je otrok v dnevnem programu lahko prisoten največ devet (9) ur, v poldnevnem programu pa največ šest (6) ur. 

 
- informativni vpis - varstvo potrebujem po 16.00 uri: −  

vsak dan od ________ ure do ________ ure  
−  ______________ na teden od ________ ure do ________ ure. 

 

d) V razpisanem šolskem letu, hkrati z zgoraj navedenim otrokom, vpisujete v vrtec dvojčka, 

trojčke, četverčke iz iste družine: 
 

PRIIMEK IN IME DVOJČKA, TROJČKOV, 
EMŠO  

ČETVERČKOV  

 
 

  
 

  
 

  
 

 

e) V vrtec je že vključen otrok iz iste družine, razen v primeru, ko ta otrok v tekočem koledarskem 

letu dopolni šest (6) let oziroma gre v šolo: 
 

PRIIMEK IN IME OTROKA VRTEC EMŠO OTROK 

   

   
 
 

IV. PRILOGE, KI DAJEJO OTROKU PREDNOST PRI VPISU V VRTEC  
Skladno z 8. in 20. členom ZVrt. Ustrezno obkrožite.  

 
1. Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine  
2. Listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami 

 

V. IZJAVA STARŠA oz. SKRBNIKA   
Javni zavod osnovna šola Marjana Nemca Radeče, enota vrtec (v nadaljevanju vrtec) se zavezuje, da bo zgoraj navedene osebne podatke, 

obravnaval skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva osebnih podatkov in izključno v obsegu in za namen za katerega so bili zbrani. 

Osebni podatki se zbirajo neposredno od staršev oz. skrbnikov otrok, na katere se podatki nanašajo ter iz drugih uradnih zbirk in drugih podatkov, 

ki jih v Republiki Sloveniji upravljajo za to pooblaščene osebe. Navedene osebne podatke vrtec zbira in obdeluje v evidenci vpisanih in vključenih 

otrok na podlagi 44. člena ZVrt s privolitvijo staršev oz. skrbnikov, ter 5. člena Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 

predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 80/04). Vašo privolitev lahko prekličete in s tem preprečite nadaljnjo obdelavo, na način, da na nas naslovite 

pisni zahtevek za preklic soglasja in sicer na naslov Javni zavod osnovna šola Marjana Nemca Radeče, enota vrtec, Šolska pot 9, 1433 Radeče 

ali nam pošljete elektronsko sporočilo na e-naslov os.vrtecradece@guest.arnes.si. Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi 

privolitve pred preklicem. Namen vodenja podatkov v evidenci vpisanih otrok je vodenje postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca. 

Po podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec, vrtec vodi zgoraj navedene podatke v evidenci vključenih otrok. Namen vodenja osebnih podatkov 

v evidenci vključenih otrok je ustrezno delo z otrokom pri izvedbi programov, zaradi sodelovanja s starši in zaradi spremljanja plačil staršev za 

program vrtca. Podatki iz evidence vpisanih otrok se hranijo do njihove vključitve v vrtec, ko se prenesejo v evidenco vključenih otrok, oziroma do 

izteka veljavnosti čakalnega seznama, na katerem je vpisani otrok. Podatke o otroku, za katerega so starši umaknili vlogo za vpis otroka, vrtec 

izbriše iz evidence vpisanih otrok. Vrtec podatke v evidenci vključenih otrok izbriše eno (1) leto po izstopu otroka iz vrtca. 

 

S spodnjim podpisom izjavljam, da sem bil/-a s strani vrtca ustrezno seznanjen/-a s pravno podlago za 

zbiranje podatkov, namenom in hrambo le-teh, ter pravico do preklica privolitve. S podpisom jamčim tudi, da 

so podatki, ki sem jih vpisal/-a na vlogo za vpis otroka v vrtec, resnični, da zanje odgovarjam in se zavedam, 

da so podvrženi možnosti preverjanja. O vsaki spremembi podatkov bom vrtec sproti obvestil/-a. 
 

 

Datum oddaje vloge: ................................... Podpis starša oz. skrbnika: …................................. 
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