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VLOGA ZA VPIS  OTROKA V VRTEC 

ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 

 
 
 

Spodaj podpisani/a vlagatelj-ica (oče, mati, skrbnik)                                             

prosim za vključitev otroka v Vrtec Lendava – Lendvai Óvoda z dnem                                           .  

(Otrok se lahko v vrtec vključi, ko dopolni najmanj 11 mesecev, če starši več ne uveljavljajo pravice do starševskega dopusta v 
obliki polne odsotnosti z dela). 
  

 
Otroka želim vključiti v (obkrožite črko pred želeno enoto): 
(Če bo v posamezno enoto vpisanih več otrok, kot bo v enoti prostih mest, bomo pri razporejanju otrok uporabili Protokol 
razporejanja otrok v oddelke ob začetku novega šolskega leta). 
 

a) DE I LENDAVA       b)   DE II LENDAVA       c)   DE DOLGA VAS       d)   DE GENTEROVCI  

e)    DE GABERJE (samo za otroke rojene leta 2020, 2021, 2022)        f)    E HOTIZA 

 
PODATKI O OTROKU: 
 

Ime in priimek otroka:                                                                                     spol                    spol                   (M-moški, Ž-ženska):  

rojen/a:                                                                                                        EMŠO:     

        stalno bivališče          začasno bivališče  

naslov 

pošta 

občina 

   

 
Označite program, v katerega želite vključiti otroka:     
(obkrožite črko pred izbranim programom)                            

a) CELODNEVNI PROGRAM (do 9 ur)                           

b) POLDNEVNI PROGRAM (4 – 6 ur)                              

(Oddelek s poldnevnim programom se bo oblikoval v DE I Lendava v primeru zadostnega števila vpisanih otrok – normativ za 
oblikovanje oddelka je vsaj 10 otrok). 

   

Vpišite čas prisotnosti otroka v vrtcu:  
(obkrožite črko pred najzgodnejšim časom prihoda ter najkasnejšim časom odhoda otroka iz vrtca) 

Čas prihoda 

a) pred 6.00 uro, in sicer ob 

b) ob 6.00  

c) ob 6.30  

d) ob 7.00  

e) ob 7.30  

f) ob 8.00  
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Čas odhoda 

a) pred 14.00  

b) ob 14.00  

c) ob 14.30  

d) ob 15.00  

e) ob 15.30  

f) po 15.30, in sicer ob  

Ali bo v vrtec v šolskem letu 2022/2023 vključen tudi starejši otrok (brat ali sestra)? 
 

a) DA 

b) NE    

 
 

PODATKI O STARŠIH ALI ZAKONITEM ZASTOPNIKU: 

 

 MATI OČE 

IME IN PRIIMEK:   

EMŠO:   

NASLOV STALNEGA BIVALIŠČA: 
(ČE NI ENAK OTROKOVEMU) 

  

NASLOV ZAČASNEGA 

BIVALIŠČA: 
  

NUJNA SPOROČILA: 
 
(V ČASU BIVANJA OTROKA V 

VRTCU) 

tel. doma:  tel. doma:  

tel. v službi:  tel. v službi:  

mobilni tel.:  mobilni tel.:  

NASLOV E-POŠTE:   
 

 
 

Podpisani starši oz. skrbniki otroka jamčimo, da so podatki v vlogi resnični. Obvezujemo se, da bomo o vsaki spremembi 

podatkov vrtec v pisni obliki obvestili najkasneje v 8-ih dneh po nastanku spremembe. 

 
 

 

 

 

 

 

 

Datum:        Podpis staršev/skrbnikov: 

 


