
                                                           

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC 
 

Datum želenega vstopa v VRTEC DOBRNA ________________, šolsko leto 202_ /2_ 
 

    a) otrok je že obiskoval vrtec________________________________                                 b) novinček 
                                                                                        (kraj vrtca, ime in priimek vzgojiteljice) 

 

Šifra otroka: 

           

 
1. PODATKI O OTROKU  
 

Priimek in ime:  ____________________________________________________, spol: ___________, 

datum rojstva: _______________________________, kraj rojstva:___________________________ , 

EMŠO:            

Naslov stalnega bivališča:_____________________________________________________________.  

Naslov začasnega bivališča: ___________________________________________________________. 

Občina stalnega bivališča: ____________________________________________________________. 

 
2.  PROGRAMI  : Otroka vključujem v dnevni program : 6 – 9 ur, (med 5.30 – 16.00 uro). 

 

  čas vključenosti : od ____________do ____________ ure 

 

3.   PODATKI O STARŠIH (ali zakonitem zastopniku) 
 

 

 MATI OČE 
Priimek in ime   
Naslov stalnega bivališča   
Naslov začasnega bivališča   
EMŠO 

 

             

 

             

Davčna številka 
 

        

 

        

Zaposlitev DA                  NE DA                 NE 

 

4. TELEFONSKE ŠTEVILKE IN ELEKTRONSKI NASLOVI OSEB za morebitne 
kontakte iz vrtca 

    

             

 MATI OČE DRUGA OSEBA  

    

    

Javni vzgojno–izobraževalni zavod 

Osnovna šola Dobrna 

Dobrna 1, 3204 Dobrna 

Tel.: 03  780 11 50; Fax.: 03 780 11 59 

 
 

 

 

Vrtec  Dobrna 

Tel.: 03 8283170 

 

E.mail: vodja@vrtec-dobrna.si 

http://www.vrtec-dobrna.si 
 



                                                           
5. POSEBNOSTI OTROKA – navedite zdravstvene posebnosti, ki jih vrtec mora poznati za   

     varno in ustrezno delo z otrokom ( primer: posebnosti v razvoju otroka, alergije, dieta –   

     potrdilo pediatra...) 

 
 
 
 
 
6. DRUGI PODATKI, POMEMBNI ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC: 
V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (Ur. l. št. 100/2005 in 25/2008)ter Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Ur. L. št. 36/2010)  imajo pri vpisu v vrtec 

prednost otroci s posebnimi potrebami, za katere starši priložijo odločbo o usmerjanju (ali 

strokovno mnenje komisije za usmerjanje),  in otroci, za katere starši priložijo mnenje 

pristojnega centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Če boste 

uveljavljali katero od teh dveh možnosti, to obkrožite: 

   

a) Otrok s posebnimi potrebami  

 

b)   Mnenje centra za socialno delo 

 

Po Pravilniku o sprejemu otrok v vrtec (Ur. l. 119/2008) je eden od kriterijev za sprejem v 

Vrtec Dobrna  tudi vključenost otrokovega brata oz. sestre v Vrtec Dobrna. Obkrožite in 

dopišite ime, priimek ter rojstne podatke otrok/a, ki že obiskujejo Vrtec Dobrna: 

 

 c)  Vrtec Dobrna že obiskuje(jo) brat/sestra: _______________________________ 

 

7. PODATKI V ZVEZI Z VKLJUČITVIJO OTROKA V VRTEC DOBRNA (na primer 

opis potreb po vključitvi otroka v vrtec): 

 
 

 
8. IZJAVA 
S podpisom zagotavljam, da so navedeni podatki točni in resnični. Vrtcu Dobrna dovoljujem, 

da jih uporablja z namenom, za katerega so bili zbrani, in v skladu s predpisi o zbiranju in 

varstvu osebnih podatkov za potrebe centralne evidence vpisa otrok. O vsaki spremembi 

podatkov bom vrtec sproti obveščal/a. 

 

Datum:__________________                 Podpis vlagateljev oz. zakonitih zastopnikov: 

Št: 602-02/2015 

 

                 Oče: ___________________________________ 

 

Mati:  ___________________________________ 

 

Datum oddane vloge: ______/______/______ 
Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo preverila komisija za sprejem otrok v vrtcu pri upravljalcu zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v 

skladu z zakonom. 


