
                                                   
 

                                                                                                                                         PODATKE VPISUJTE S TISKANIMI ČRKAMI. 

Izpolni vrtec                                        Število točk/SIMTRO: __________   Število točk/komisija:_________ 
Datum prejema vloge:                             Številka vloge:                        Šifra otroka:__ __ __ __ __ 

 

Obrazec: Vloga za vpis otroka v Otroški vrtec Ajdovščina  1/2 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA 
 
Vlagatelj/ica                                                                                                                      

Ime in priimek:______________________________________________     oče       mati       skrbnik                              
                                                                                     (ustrezno obkrožite) 
I. PODATKI O OTROKU 
1. Ime in priimek otroka:_______________________________________________________________

  
 
2. EMŠO __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Datum rojstva  ___. ___. ________   Spol    M     Ž 
                                                                                                                                     (ustrezno obkrožite) 
3. a) Naslov stalnega prebivališča_______________________________________(ulica in hišna št., naselje) 
 
Poštna št. __ __ __ __  Kraj ____________________ Občina st. prebivališča _________________ 
 
b.) Naslov začasnega prebivališča _______________________________ _______(ulica in hišna št., naselje) 
 
Poštna št. __ __ __ __ Kraj_____________________ Občina zač. prebivališča ________________ 
 
4. a) Otrok je uvrščen na čakalno listo na podlagi sklepa komisije v preteklem šolskem letu (vpis v 

lanskem rednem roku).                          DA               NE                (ustrezno obkrožite) 
 

b.) Otrok je uvrščen na čakalno listo po kronološkem vrstnem redu (vpis po lanskem rednem roku). 
                                                            DA               NE               (ustrezno obkrožite) 
 

II. PODATKI O STARŠIH 

 Mati Oče 

Priimek in ime  
 

 

EMŠO   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 

STALNO BIVALIŠČE 

Ul. in hišna št., naselje 
 
Poštna št. in kraj 
 
Občina 

 
___________________________________    
 
__ __ __ __ _________________________ 
 
___________________________________ 

 
___________________________________   
 
__ __ __ __ _________________________   
 
___________________________________ 

ZAČASNO BIVALIŠČE 

Ul. in hišna št., naselje 
 
Poštna št. in kraj 
 
Občina 

 
___________________________________    
 
__ __ __ __ _________________________ 
 
___________________________________ 

 
___________________________________   
 
__ __ __ __ _________________________   
 
___________________________________ 

Št. telefona na katerega 
ste dosegljivi 
 
Elektronski naslov 

 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

Status tujca      DA      NE        (ustrezno obkrožite)         DA      NE              (ustrezno obkrožite) 

Status študenta, dijaka 
(priložite potrdilo o vpisu) 

     DA      NE        (ustrezno obkrožite)         DA      NE              (ustrezno obkrožite) 

Zaposlitev      DA      NE        (ustrezno obkrožite)         DA      NE              (ustrezno obkrožite) 

 
Otrok živi v enostarševski družini:           DA               NE                 (ustrezno obkrožite) 



 

III. DATUM VKLJUČITVE 
Pogoj za vključitev v vrtec je dopolnjenih najmanj 11 mesecev starosti otroka, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta 
v obliki polne odsotnosti z dela. Vrtec vpisuje s 1. oz. 16. dnem v mesecu. 
Želeni datum vključitve otroka v vrtec:_________________________ 
 

Datum predvidenega zaključka starševskega dopusta za polno odsotnost z dela: ___________________. 
(Podatek vpišejo starši, ki v tekočem šolskem letu zaključujejo starševski dopust. V primeru, da starši vložijo prošnjo za podaljšanje 
starševskega dopusta, naj obvestijo upravo vrtca.) 
 

 
IV. IZBIRA PROGRAMA 
Otroka želim vključiti v naslednji program: (Ustrezno označite) 

 Dnevni program. 
 Poldnevni program s kosilom v enotah Ribnik, Ob Hublju, Vipava (v kolikor bo v tak oddelek 

vpisanih dovolj otrok). 
 
Otrok ima pravico do deveturnega dnevnega bivanja v vrtcu. Vrtec posluje od 6.00 do 17.00. Čas poslovanja je na posameznih lokacijah 
prilagojen potrebam staršev. 

Moj otrok bo predvidoma bival v vrtcu od ________ ure do _______ ure. 
 
 

V. IZBIRA ENOTE VRTCA 
Vpisujemo v enote vrtca: Ribnik, Ribnik-montessori, Ob Hublju, Vipava, Selo, Podnanos, Črniče, Col, Budanje, Vrhpolje, Vipavski križ (samo 2. 
star. obd.), Lokavec (samo 2. star. obd.), SŠ Vena Pilona (samo 1. star. obd.). 

Izberite želeno enoto v katerega želite vključiti otroka:__________________________________ 
V primeru, da otroka ne bo mogoče vključiti v izbrano enoto, navedite še drugo, ki vam ustreza:  
______________________________. 
 
VI. SOROJENCI 
a.) Število otrok v družini (vključno z otrokom, ki ga vpisujete; upošteva se tudi s potrdilom izkazana nosečnost): 
_______________. 
 
b.) Imate v našem vrtcu že vključenega otroka (ne upošteva se otrok, ki se s 1. 9. tekočega leta 
izpisuje)?                                                                                      DA           NE         (ustrezno obkrožite) 
 
Če ste obkrožili DA, napišite ime otroka in oddelek:_________________________________________ 

 
 
c.) Vpisujete v letošnjem letu več otrok hkrati?                             DA           NE        (ustrezno obkrožite) 
 
Če ste obkrožili DA, napišite ime otrok(a):________________________________________________ 
 

VII. ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI 
Navedite zdravstvene posebnosti, ki jih mora vrtec poznati za varnost in ustrezno delo z otrokom (npr. 
morebitne posebnosti v razvoju, vročinski krči, alergije-pred vključitvijo se predloži potrdilo pediatra). 
______________________________________________________________________________ 
 

VIII. PRILOGE 
Morebitne priloge k vlogi za vpis otroka, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec: 
1. Potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti družine. 
2. Listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami. 
 
V primeru povečanega vpisa na želeno lokacijo bo Komisija za sprejem otrok točkovala vloge na 
podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi. Upošteva se stanje na zadnji dan rednega vpisnega roka. 
Datum zasedanja komisije bo objavljen na spletni strani vrtca. 
 
Za točnost podatkov jamčim s svojim podpisom, za kar prevzemam materialno in kazensko 
odgovornost. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja za namen vodenja postopka sprejema in 
vključitve otroka v vrtec. 
 
Datum:__________________                                 Podpis vlagatelja/ice: _____________________ 


