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Številka: 6020-1/2015-2 
Datum prejema vloge: _____________ 
 
 

VLOGA  ZA  SPREJEM  OTROKA  V  VVE PRI OŠ SVETI JURIJ 
ZA ŠOLSKO LETO 2015/2016 

 

Vlagatelj/ica __________________________________ (mati, oče oz. zakoniti zastopnik otroka) 

vpisujem svojega otroka (otroka, ki ga zastopam) v VVE PRI OŠ SVETI JURIJ. 

PODATKI O OTROKU 
Priimek in ime otroka:  

Spol otroka:  

Rojstni datum otroka:  

EMŠO:  

Naslov stalnega bivališča:  

Pošta in občina:  

Naslov začasnega bivališča:  

Pošta in občina:  

 

Datum zaključka starševskega dopusta za otroke, rojene v letu 2014 in 2015: _______________ 
 
Datum vključitve otroka v  vrtec:____________________ 
 
Otroka želim vključiti (obkrožite enoto vrtca, v katero želite vključiti otroka): 

 
Če bo možno, želim otroka vključiti (obkrožite želeno enoto vrtca ter vrsto programa): 

ENOTA Program, glede na čas trajanja 
VVE ROGAŠOVCI dnevni                          poldnevni 

VVE pri matični šoli SVETI JURIJ dnevni                          poldnevni 

VVE pri podružnični OŠ PERTOČA dnevni                          poldnevni 
 

V primeru, da otroka ne bo mogoče vključiti v želeno enoto, prosimo, navedite še drugo enoto, 
ki vam ustreza: ___________________________ . 
 
 

Otrok bo v vrtcu predvidoma od ________ do ___________  ure. 
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PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH 
 Mati Oče 

Priimek in ime:   

Rojstni datum:   

EMŠO:   

Naslov stalnega bivališča, 
pošta in občina: 

  

Naslov začasnega 
bivališča, pošta in občina: 

  

Telefon doma, GSM:   

 
 

 
Za šolsko leto 2015/2016 vpisujem __________ (število) otrok iz iste družine. 
 

 
 
 
 
 

IZJAVA: 
Vlagatelj/ica izjavljam, da so podatki v vlogi resnični, točni in popolni, za kar sprejemam 
kazensko in materialno odgovornost. Obvezujem se, da bom nove podatke, ki bistveno vplivajo 
na vlogo, najkasneje v roku 8 dni javil/a svetovalni službi vrtca pri OŠ SVETI JURIJ. Vrtcu 
dovoljujem, da se podatki zbirajo in obdelujejo izključno namensko v skladu s predpisi o 
zbiranju in varstvu osebnih podatkov.  

 
 
 
 
 
Sveti Jurij, _______________________             

                                                                         Podpis vlagatelja/ice: 
 

________________________________________ 
 
                           


