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VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC RIBNICA 
 

VLAGATELJ/ICA : ________________________________________   oče    mati    skrbnik 
                                                                                                (priimek in ime)                                                               (ustrezno obkrožite) 
 

I.  PODATKI O OTROKU 

Priimek in ime otroka:  Spol:    M     Ž 

 

Datum rojstva:  EMŠO:              

 
STALNO BIVALIŠ ČE: 

Naslov:  

Poštna št.: Pošta: Občina: 

 
ZAČASNO BIVALIŠ ČE: 

Naslov:  

Poštna št.: Pošta: Občina: 

 
II.  DATUM VKLJU ČITVE 
 

Želeni datum vključitve otroka v program vrtca: _________________________________ 

Datum zaključka starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela:__________________ 
 

Upoštevajte, da vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj enajst mesecev, če starši 
ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela (ZVrt-E, Ur. l. 
RS, št. 36/10) 

 
III.  OTROKA ŽELIM VKLJU ČITI V PROGRAM (ustrezno obkrožite) 

a) Dnevni (od 6-9 ur v vrtcu, vsak delovni dan) 
b) Poldnevni (od 4-6 ur v vrtcu, vsak delovni dan) 
c) Krajši (od 240-20 ur letno)                                                                                                                             

 
IV.  BIVANJE V VRTCU 
Vzgojo in varstvo otroka potrebujemo v času od ______________ do _____________ ure. 
 
V. ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI 
Navedite zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in ustrezno 
delo z otrokom (npr. morebitne posebnosti v razvoju otroka, alergije ipd.): 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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VI.  PODATKI O STARŠIH/ SKRBNIKIH 
 
 Mati / skrbnica Oče / skrbnik 
Priimek in ime:   

EMŠO:   

Davčna številka:   

STALNO PREBIVALIŠ ČE: 

Naslov:   

Pošta:   

Občina:   

ZAČASNO PREBIVALIŠČE: 

Naslov:   

Pošta:   

Občina:   

Za obvestila in dopolnitve vloge ste dosegljivi: 

Telefon:   

Elektronski naslov:   

 
VII.  Pripombe vlagatelja/ice k vpisu otroka v vrtec (opis potreb po vključitvi otroka v vrtec) 
___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 

VIII.  Morebitne  priloge 
 

K vlogi prilagam naslednje listine, na podlagi katerih bo moj otrok prednostno sprejet v vrtec 
(15. člen Pravilnika o sprejemu predšolskih otrok v Vrtec Ribnica), in sicer (ustrezno obkrožite): 
 

a. Odločbo o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo za otroka s posebnimi potrebami; 
b. Potrdilo Centra za socialne zadeve o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja 

družine.  
 

IX.  IZJAVA STARŠEV/SKRBNIKOV 
Izjavljam, da so vsi podatki navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni. Obvezujem se, da bom vse spremembe 
podatkov takoj sporočil/a na upravo vrtca Ribnica. Dovoljujem uporabo podatkov v skladu s predpisi o zbiranju 
in varstvu osebnih podatkov, zaradi sprejema otroka v vrtec, ustreznega dela z otroki pri izvedbi programa in 
sodelovanja s starši. 

 
 
 
 
Datum: ______________                                 Podpis vlagatelja/ice: ____________________ 


