
   VVZ KEKEC GROSUPLJE   
   Trubarjeva cesta 15                                                        
   1290 Grosuplje 
    Tel.: 01 786-61-80, fax: 01 786-61-90 
   E-naslov: vrtec.kekec@guest.arnes.si 
   Internet naslov: http://www.vrtec-kekec.si              

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VVZ KEKEC GROSUPLJE 

 
Želeni podatki, zajeti v tej vlogi, so vezani na kriterije za sprejem otrok v vrtec, ki jih določa 14. člen Pravilnika o 

sprejemu otrok v VVZ Kekec Grosuplje, ki ga je dne 02/02-2011 na svoji 3. redni seji sprejel Občinski svet Občine 

Grosuplje (Ur. l. RS št. 10/2011). 

 
Vlagatelj/ica: ................................................................................................................ 

 
1. Podatki o otroku: 

PRIIMEK IN IME OTROKA: .........................................………………….…….……………..……………………….. 

SPOL (obkrožite):     M         Ž,           DATUM ROJSTVA: ............…………….......................................                                                                                                                              

Naslov stalnega bivališča: .……………………………………………………..……………….……….………………….. 

Poštna številka in pošta: …………………………………….. Občina: ………….….…………………………………………. 

 
2. Podatki o starših ali zakonitih zastopnikih: 

MATI:  Priimek in ime:  ...………………..………………………………………..………Telefon……………………..……. 

Naslov stalnega bivališča: .……………………………………………………..……………….……….…………………… 

Poštna številka in pošta: ………….………………………….. Občina: ………….….………………………………………… 

OČE:  Priimek in ime: ....………………..………………………………………..………   Telefon:…………………..……..  

Naslov stalnega bivališča: .……………………………………………………..……………….……….………………….. 

Poštna številka in pošta: …………………………….……….. Občina: ………….….……………………………………….. 

 
3. Otroka želim vključiti v enoto VVZ Kekec Grosuplje (navedite želene enote po vrstnem redu): 

Vrstni red Enota Naslov Poslovalni čas enot 

 Kekec Trubarjeva cesta 15, Grosuplje 5.30 do 16.30 

 Pastirček Kersnikova cesta 2, Grosuplje 6.00 do 16.30 

 Tinkara Tovarniška cesta 12, Grosuplje 6.00 do 17.00 

 Mojca Kersnikova cesta 2A , Grosuplje 6.00 do 16.30 

 Rožle Ljubljanska cesta 4f, Grosuplje 6.00 do 16.30 

 Pika Ljubljanska cesta 51, Šmarje - Sap 6.00 do 16.30 

 Kosobrin Št. Jurij 14, Št. Jurij 6.00 do 16.30 

 Zvonček Žalna 1, Žalna 6.00 do 16.30 

 Trobentica Kopanj , Vel. Račna 43 6.00 do 16.30 

 

4. Morebitne priloge k vlogi za vpis otroka, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec: (20. člen 

Zakona o vrtcih – Ur.l. št.12/96, št. 25/08 in 36/10) – (obkrožite):   

  

  a. mnenje Centra za socialno delo o otrokovi ogroženosti,     DA NE 

  b. odločba pristojnega organa, ki izkazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami. DA NE 

 



5. Priimek in ime ostalih otrok v družini ter status (predšolski otrok, šolski otrok, dijak, študent, 

posvojenec, pastorek):  

Zaporedna 

št. 

Ime in priimek otroka Rojstni podatki Status 

1.    

2.    

3.    

4.    

5.    

 
6. Otrok v bil enkrat odklonjen v VVZ Kekec Grosuplje (obkrožite).   DA NE 

7. Otrok je bil dvakrat ali večkrat odklonjen v  VVZ Kekec Grosuplje (obkrožite). DA NE 

8. Navedite posebnosti glede zdravstvenega ali socialnega stanja v družini (oče, mati, otroci)  

_____________________________________________________________________________ 

- Priloga: Potrdilo Centra za socialno delo ali drugo potrdilo, ki dokazuje težko zdravstveno stanje 

9. Starši otroka smo redno zaposleni (obkrožite): 

eden od staršev je zaposlen:  DA NE,  oba starša sva zaposlena: DA     NE 

navedba trenutnega delodajalca: 

 oče:________________________________   mati:_________________________________________ 

Priloga: Potrdilo o zaposlitvi, ki ga izda delodajalec 

10. Starši otroka smo redni študenti, kar je razvidno iz priloženega potrdila o šolanju (obkrožite): 

eden od staršev je študent:  DA NE,       oba starša sva študenta: DA NE 

Priloga: Potrdilo o vpisu za redne študente 

11. Otrok živi v eno-roditeljski družini (obkrožite):                                          DA NE 

Priloga: Dokazilo 
Za eno-starševsko družino se šteje skupnost enega od staršev z otroki, kadar je drugi od staršev umrl, 
je neznan ali pogrešan ali kadar otrok živi z enim od staršev na podlagi pravnomočne sodne odločbe, s 
katero je odločeno o varstvu in vzgoji otrok ali kadar pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in 
vzgoji otrok. 
 

S podpisom jamčimo, da so dani podatki resnični, točni in popolni. Vrtcu dovoljujemo, da jih uporablja vključno s 

podatki na priloženih dokazilih v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov. Obvezujemo se, da bomo 
vsako spremembo  javili  na upravo VVZ Kekec Grosuplje do zaključka zbiranja vlog, to je do 31. marca. 

  
Datum:..........................                                                Podpis vlagatelja/ice: 

 

                                                                                     ................................. 


