
VRTEC HRASTNIK 
Novi Log 11a, 1430 Hrastnik, telefon: 03 56 42 360, 

e-naslov: tajnistvo@vrtechrastnik.si, www.vrtechrastnik.si 

_____ 

 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC HRASTNIK 
 

za šolsko leto: ___________________ 
 

1. PODATKI O OTROKU 

 
Ime in priimek otroka:  EMŠO:  _____________________ 

Datum  rojstva:  Spol: M Ž (ustrezno obkrožite) 

Porodniški dopust bo zaključen:  (izpolnite, če por. dopust še ni zaključen) 

 
STALNO BIVALIŠČE: 

Naslov:  Pošta:  Občina:  _ 
 

 ZAČASNO BIVALIŠČE: 

Naslov:  Pošta:  Občina:   

 

 

2. VKLJUČITEV V VRTEC 
 

Otroka želim vključiti v enoto Vrtca Hrastnik: (Ustrezno obkrožite) 

 

1. DOLINCA (Novi log 11a)                                     2. SONČEK (C. padlih borcev 3)                                    3. LUČKA (Planinska c. 5, Dol)  
 

V kolikor  na  izbrani  enoti  ne  bo  prostora,  je  moja  druga/tretja izbira  (enota):  __,   _____ 

 

Otroka  želim  vključiti  z  dnem:  (Upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem 1 leto, izjemoma 11 mesecev) 

 
Otrok bo vključen v: (ustrezno obkrožite) 

 

1. DNEVNI PROGRAM 6- 9 ur 
2. POLDNEVNI PROGRAM (do 6 ur, vendar najdlje do 13.00) 

 
Predvideni čas bivanja otroka v vrtcu od  do  ure. (Upoštevajte, da je v dnevnem programu otrok lahko prisoten največ 9 ur/dan) 

 

 
3. OTROKOVE POSEBNOSTI  

Navedite otrokove zdravstvene posebnosti, s katerimi moramo biti seznanjeni zaradi varnosti in ustreznega postopanja z 
njim (npr. posebnosti v razvoju, epilepsija, vročinski krči, alergije…) 
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4. PODATKI O STARŠIH oz. ZAKONITIH  SKRBNIKIH (izpolnite vse podatke) 
 

 MATI OČE 

IME IN PRIIMEK   

EMŠO   

DAVČNA ŠTEVILKA   

STALNO BIVALIŠČE, 
POŠTA 

  

ZAČASNO BIVALIŠČE, 
POŠTA 

  

TELEFONSKA 
ŠTEVILKA  

  

E-MAIL    

ZAPOSLEN-A PRI/ V   

NASLOV ZAPOSLITVE   

 
S svojim podpisom soglašam, da se elektronski naslov in telefonska številka uporabljata za aplikacijo WEB vrtec, 
ki deluje v okviru programov VASCO. Namen aplikacije je elektronska odjava prisotnosti otroka v vrtcu, vpogled v 
račune oskrbnin, pregled mesečne odsotnosti otroka ter elektronsko obveščanje staršev o dejavnostih v vrtcu. Vaše 
podatke bomo posredovali podjetju VASCO (z njimi ima Vrtec Hrastnik pogodbo za obračunavanje oskrbnin), ki vam 
bo na vaš e-naslov poslal sporočilo o delovanju aplikacije in navodila za uporabo. 
 

PREDNOSTI PRI SPREJEMU OTROKA V VRTEC (16. člen Pravilnika o sprejemu otrok v Vrtec Hrastnik): 

 

- Potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti družine   DA   NE 

- Listine, ki potrjujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami (8.člen Zakona o vrtcih)  DA  NE 

 

Opombe: 

Ko je otrok sprejet v vrtec, potrebujemo Zdravniško potrdilo in Potrdilo o prehranski dieti (v kolikor le- ta 

obstaja). Potrdilo priložite pred pričetkom obiskovanja vrtca. Otroka bomo vključili v vrtec šele po oddaji vse 

potrebne dokumentacije in po podpisu pogodbe med vrtcem in starši. 

Morebitni izpis otroka morate urediti pisno, najkasneje do 15. v mesecu za naslednji mesec. Obrazec za izpis je 

dostopen na spletni strani vrtca in upravi vrtca. 

 

 
 

 

 

 
 

s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov. O vsaki spremembi podatkov bomo vrtec sproti 

obveščali. 
 

V  , dne:   
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                                                              IZPOLNI VRTEC   

 
Datum prejema vloge:_______________________ 
 
Datum vstopa:_____________________________ 
 
Šifra otroka:_______________________________ 
 
Vlogo sprejel:______________________________ 
 

 

5. OSTALI PODATKI IN KRITERIJI ZA SPREJEM 
 
 

  DA NE Št. točk IZPOLNI 
VRTEC 

1. Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju občine 
Hrastnik (velja tudi za enostarševsko družino). 

  80  

2.  Oba starša sta zaposlena (upošteva se tudi status 
rednega študenta- s potrdilom),  

 ali zaposlen starš v enoroditeljski družini,  
s stalnim prebivališčem na območju občine Hrastnik.  

  *  80  

3. Starši, ki vpisujejo otroka eno leto pred vstopom v šolo.    20  

4. Otrok, ki v preteklem letu ni bil sprejet v vrtec   20  

5. Oba starša sta zaposlena izven Hrastnika, (oddaljenost nad 30 km) 
ali v Hrastniku, oba pa imata stalno prebivališče v Hrastniku.  

  *  15  

6. Zaposlen eden izmed staršev, s stalnim prebivališčem na območju 
občine Hrastnik.  

  *  15  

7. Otrok, ki je bil izpisan zaradi zdravstvenih težav (29 člen tega 
pravilnika).  

  *  15  

8. Eden od staršev je zaposlen izven Hrastnika (oddaljenost nad 30 
km), oba pa imata stalno prebivališče na območju Hrastnika.  

  *  10  

9. Starši otrok z enim ali več otroki, ki že obiskujejo Vrtec Hrastnik.   10  

10 Otrok, ki mu je bil odložen vstop v šolo.   10  

11 Starši vpisujejo otroka v dnevni program.   8  

12 Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, ima stalno 
prebivališče na območju Hrastnika, najmanj od 1. 1. predhodnega 
leta pred javnim vpisom v vrtec.  

  *  5  

13 Starši, ki imajo skupaj z otrokom začasno prebivališče na območju 
Hrastnika- tujci najmanj od 1. 1. predhodnega leta pred javnim 
vpisom v vrtec.  

  *  5  

14 Starši, ki sočasno vpisujejo dva ali več otrok, za vsakega otroka   5  

 

Točki  5 in 6 ter 12 in 13 se medsebojno izključujeta. 

* PRI  KRITERIJIH,  KJER  SE  ZAHTEVA  POTRDILO,  GA  JE  POTREBNO  OBVEZNO  PRILOŽITI  VLOGI  ZA  VPIS  OTROKA V VRTEC 
(potrdilo o stalnem bivališču, potrdilo o zaposlitvi, potrdilo zdravnika)  
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