
Obr. 3.2/18(7) 

    

Šifra novinca:  _________ 
Izpolnijo starši:     Izpolni vrtec: 
Datum prijave:______________   Datum prejema vloge:_____________ 
 
 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM 
ZA ŠOLSKO LETO 2019/2020 

 
Vlagatelj/ica:______________________________ 

 
1. PODATKI O OTROKU: 
 
Priimek in ime:  
EMŠO:              
Datum rojstva:  Spol: (ustrezno obkroži) M Ž 

STALNO BIVALIŠČE: 
Ulica in hišna številka: 
Poštna številka in pošta: 
Občina stalnega bivališča: 

 
 

     

 

ZAČASNO  BIVALIŠČE: 
Ulica in hišna številka: 
Poštna številka in pošta: 
Občina začasnega bivališča: 

 
 

     

 
 

2. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH: 
 

MATI: 

Priimek in ime:  
EMŠO:              

STALNO BIVALIŠČE: 
Ulica in hišna številka: 
Poštna številka in pošta: 
Občina stalnega bivališča: 

 
 

     

 

ZAČASNO  BIVALIŠČE: 
Ulica in hišna številka: 
Poštna številka in pošta: 
Občina začasnega bivališča: 

 
 

     

 

Telefonska številka:  
 

OČE: 

Priimek in ime:  
EMŠO:              

STALNO BIVALIŠČE: 
Ulica in hišna številka: 
Poštna številka in pošta: 
Občina stalnega bivališča: 

 
 

     

 

ZAČASNO  BIVALIŠČE: 
Ulica in hišna številka: 
Poštna številka in pošta: 
Občina začasnega bivališča: 

 
 

     

 

Telefonska številka:  

 
 
 

 

VRTEC RAVNE NA KOROŠKEM 
Čečovje 12 a, 2390 Ravne na Koroškem 

TEL:.02 82 15 741 
e- mail: info@vrtec-ravne.si 

www.vrtec –ravne.si 
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3. PONUDBA PROGRAMOV PO ENOTAH VRTCA   
 
(NAVODILO: OBKROŽITE ŠTEVILKO PRED IZBRANIM PROGRAMOM IN VPIŠITE ČAS OTROKOVEGA PRIHODA IN ODHODA 
ZNOTRAJ  TRAJANJA PROGRAMA): 

 
Otroka želim vključiti v: 
 
 

1. ENOTA SOLZICE, Čečovje 7/a 
 

1. Dnevni, dopoldanski 6 – 9 urni program 

Vpišite čas prihoda in odhoda otroka: od  do  ure. 
 

2. Poldnevni, dopoldanski  4 – 6 urni program  
Oddelek bo oblikovan, v kolikor bo v skladu z zakonskimi normativi dovolj vpisanih otrok. 

Vpišite čas prihoda in odhoda otroka: od  do  ure. 
 

2. ENOTA AJDA, Javornik 56 
 

1. Dnevni, dopoldanski 6 – 9 urni program 

Vpišite čas prihoda in odhoda otroka: od  do  ure. 
 

2. Poldnevni, dopoldanski  4 – 6 urni program  
Oddelek bo oblikovan, v kolikor bo v skladu z zakonskimi normativi dovolj vpisanih otrok. 

Vpišite čas prihoda in odhoda otroka: od  do  ure. 
 

3. ENOTA LEVI DEVŽEJ, Kotlje 11 
 

1. Dnevni, dopoldanski 6 – 9 urni program 

Vpišite čas prihoda in odhoda otroka: od  do  ure. 
 
 

 

4. PRILOGE K VLOGI – samo za NOVINCE (označite, kaj prilagate k vlogi): 
 Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine (20.čl. Zakona o vrtcih, Ur.l. RS, 12/96, 44/00, 

78/03, in 113/03). Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine zaradi socialnega položaja, ki 
vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, 
obravnavana kot socialno ogrožena družina, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za 
socialno delo. 

 Individualni načrt družine otroka s posebnimi potrebami oz. zapisnik multidisciplinarnega tima. 

 Potrdilo o zaposlitvi obeh staršev oz. skrbnikov. 

 Dokazilo o statusu študenta (potrdilo o vpisu). 

 Dokazilo o statusu kmeta (potrdilo o plačanem zdravstvenem zavarovanju –ZZZ;, obvestilo o vpisu v 
poslovni register Slovenije –AJPES; potrdilo o katastrskem dohodku) 

 
 

 

IZJAVA: Vlagatelj/-ica izjavljam, da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni. Obvezujem se, da bom vsako 
spremembo podatkov javil/-a v osmih dneh na upravo zavoda. Vrtcu dovoljujem, da podatke uporablja za 
namene vodenja postopka sprejema in evidencah za obdelavo občutljivih podatkov (v skladu z Uredbo o splošni 
zaščiti podatkov GDPR).  
 
            
Ime in priimek očeta - skrbnika (tiskano):  Ime in priimek matere – skrbnice (tiskano): 

   

 
 

  

podpis  podpis 

                   


