
(izpolni Vrtec Jesenice) 
 

Datum in ura prejema vloge: ____________________________________ 
 
Šifra otroka: ______________         Številka delovodnika:_______________  
 
Datum vključitve otroka v vrtec: __________________    Enota in oddelek: _________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________ 
 

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC JESENICE  za šolsko leto 2023/2024 

PROSIMO, PIŠITE ČITLJIVO (Z VELIKIMI TISKANIMI ČRKAMI) 

  
Vlagatelj/ica ___________________________________________(mati, oče, skrbnica, skrbnik) vpisujem otroka, ki ga 

zastopam, v Vrtec Jesenice.  

PODATKI O OTROKU 
Priimek in ime:  

Spol otroka (obkroži):            Ž                         M 

Rojstni datum:  

EMŠO:  

Naslov stalnega bivališča:   

Poštna številka in pošta:  

Naslov začasnega bivališča:  

Poštna številka in pošta:  
 
Zdravstvene posebnosti otroka (npr. vročinski krči, alergije, epilepsija, posebnosti v razvoju, obravnava pri specialistu 
ali v razvojni ambulanti …) ali posebnosti socialnih razmer v družini: 
_______________________________________________________________________________________________ 
 
Zadnji dan (datum) starševskega dopusta za otroke, rojene v letu 2022 in 2023: _____________________________ 
 
Vrtec Jesenice ima ENOTEN VPIS za sprejem otrok v vrtec. Želja staršev o vključitvi otroka v želeno enoto se upošteva 
le, če je v tej enoti za otroka ustrezno mesto glede na strukturo oblikovanih oddelkov. 
 
VKLJUČITEV  
Otroka želim vključiti v (obkrožite SAMO ENO želeno enoto vrtca in vrsto programa): 
 ŠC - Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 21 (Šolski center) 

Poslovalni čas enote: 5:00 – 16:00  dnevni (6 – 9 ur)   

 AO - Angelce Ocepek, Cesta Cirila Tavčarja 3a 
Poslovalni čas enote: 5:30 – 15:30 

 dnevni  (6 – 9 ur)              
 prilagojen program za OPP 

 JP - Julke Pibernik, Cesta Toneta Tomšiča 3 
Poslovalni čas enote: 5:30 – 15:30  dnevni (6 – 9 ur)                                                        

 CZ - Cilke Zupančič, Cankarjeva cesta 4e, Koroška Bela 
Poslovalni čas enote: 5:30 – 15:30  dnevni (6 – 9 ur)                                                     

 FA - DO Frančiške Ambrožič, Hrušica 55a (otroci, rojeni 2020, 2019, 2018, 
2017) 
Poslovalni čas enote: 6:30 – 15:30 

 dnevni (6 – 9 ur)                                                    

 IK - DO Ivanke Krničar, Blejska Dobrava 44 (otroci, rojeni 2019, 2018, 2017) 
Poslovalni čas enote: 6:30 – 15:00  dnevni (6 – 9 ur) 



 glede na zadostno število prijavljenih otrok V ISTI ENOTI (željo za 
poldnevni ali izmenični program navedite pod opombe vlagatelja) 

 dnevni - izmenični (6 – 9 ur)  
 poldnevni (4 – 6 ur)                         

 
V primeru, da otroka ne bo mogoče vključiti v želeno enoto, prosimo, navedite še druge enote, ki vam ustrezajo:  
 
Opombe vlagatelja: 

__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________ 
 
 

PODATKI O STARŠIH oz. SKRBNIKIH 
 Mati/Skrbnica Oče/Skrbnik 

Priimek in ime:   

Rojstni datum:   

EMŠO:   

Naslov stalnega bivališča, 
poštna številka in pošta:   

Naslov začasnega bivališča, 
poštna številka in pošta:   

Telefon, na katerega sem 
dosegljiv/a:   

Elektronska pošta (e-mail):   

Zaposlen/a, dijak, študent  
(ime podjetja, izobraževalne 
ustanove): 

  

Telefon, na katerega sem 
dosegljiv/a v času službe:   

 
 

PODATKI O REJNIKIH 
 Rejnica Rejnik 

Priimek in ime:   

Rojstni datum:   

EMŠO:   
Naslov stalnega bivališča, 
poštna številka in pošta:   

Naslov začasnega bivališča, 
poštna številka in pošta:   

Telefon, na katerega sem 
dosegljiv/a:   

Elektronska pošta (e-mail):   

Zaposlen/a, dijak, študent  
(ime podjetja, izobraževalne 
ustanove): 

  

Telefon, na katerega sem 
dosegljiv/a v času službe:   

 



Starš sam izvaja neposredno skrb za otroka (pomeni: starš je samohranilec):  DA     NE 

 
 
 

PODATKI O OSTALIH VZDRŽEVANIH OTROCIH 

 Priimek in ime otroka: Datum rojstva: Obiskuje vrtec oz. šolo  
(navedite ime vrtca/enote vrtca oz. šole): 

1.    
2.    
3.    
4.    

 
OTROK JE REDNO CEPLJEN PO PROGRAMU:      DA         NE 
 
PRILOGE: 
 mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine 
 listine, ki dokazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (zapisnik MDT) 
 listine, ki dokazujejo, da starš sam izvaja neposredno skrb za otroka (sklep sodišča o razvezi, sklep o določitvi 

višine preživnine, izpis iz rojstne matične knjige, v primeru, če oče otroka ne prizna očetovstva)  
 potrdilo o vpisu starša v izobraževalni program za tekoče šolsko/študijsko leto 
 odločba o opustitvi cepljenja 

 
 
IZJAVA: 
 
Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko 
odgovornost. Obvezujem se, da bom nove podatke, ki bistveno vplivajo na vlogo, najkasneje v roku 8 dni pisno 
javil/a na upravo Vrtca Jesenice. Vrtcu Jesenice dovoljujem, da se podatki zbirajo in obdelujejo izključno namensko 
v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov. 

 
 
Jesenice, __________________         Podpis vlagatelja/ice: ____________________________________  
  
URADNI ZAZNAMKI VRTCA JESENICE: 
 
 
 
 
 
  


