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Izpolni vrtec 

 
Datum prejema vloge:    ________  ________  ___________        Številka vloge: ___________ 
 
Datum sprejema otroka: ________  ________  ___________       
 
Datum izpisa otroka:       ________  ________  ___________ 
 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 
za šolsko leto 2021/2022 

Izpolni vlagatelj-vlagateljica 

   
       
Vlagatelj/ica: _____________________________________,    __________________________________. 
                                           (ime in priimek vlagatelja/ice)                                                       (podpis vlagatelja/ice) 

 
Tel:.  ______________________, GSM: ______________________,  
Email:___________________________________ 
 
S podpisom jamčim, da so dani podatki resnični in dovoljujem, da se jih lahko uporablja izključno v skladu s predpisi o 
zbiranju in varstvu osebnih podatkov. O vsaki spremembi podatkov v času razpisa za vpis v vrtec ste dolžni vrtec sproti 
obveščati. 
 
Kraj: ____________________________________________             Datum: ___________________________     

 
I. PODATKI O OTROKU        Pogoj za vključitev v vrtec je: dne 1.9. dopolnjenih 11 mesecev starosti. 

 
Ime: 

 
Priimek: 

 
Rojen/a dne:    

 
EMŠO:     

 
Naslov: 

 
Davčna številka otroka: 

 
II. PODATKI O STARŠIH/SKRBNIKIH OTROKA 

 
 

OČE 
 
 

Ime: Priimek: 

Rojen:            EMŠO:    

Naslov: Pošta: 

Davčna številka:  

 

 
 

MATI 
 
 

Ime: Priimek: 

Rojena: EMŠO: 

Naslov: Pošta: 

Davčna številka: 
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KOMISIJA ZA SPREJEM OTROK (OBVEZNO IZPOLNIJO STARŠI!) 
 
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok.  
Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok s posebnimi potrebami, za katerega so starši priložili odločbo o usmeritvi in 
otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. 

_______________________________________________________________________________________________ 
 
1. Prebivališče družine na območju občine 

- Fotokopija osebne izkaznice vlagatelja. Prednost ima stalno bivališče. 
25 točk  DA  NE 

2. Odložitev šolanja oziroma vstopa v osnovno šolo 
 - Potrdilo, ki ga izda šola. 

20 točk  DA NE 

3. Enoroditeljska družina 
- Dokazilo o vložitvi zahteve za začetek postopka o dodelitvi otroka in določitvi preživnine na 
pristojnem sodišču. 
- Sodbo oz .sklep sodišča o sodno določeni preživnini in dodelitvi otrok. 
- Odločbo ZPIZ o pravici do družinske pokojnine (v primeru smrti enega od staršev). 
- Rojstni list, ki ne sme biti starejši od 30 dni in iz katerega je razvidno, da otrok živi v 
enostarševski družini. 

 

15 točk  DA  NE 

4. Zaposlenost obeh staršev oziroma staršev rednih študentov 
- Potrdilo o vpisu na študij. 

15 točk  Zaposlen 
oče: 

DA NE 

   Zaposlena 
mama: 

DA NE 

5.  Uvrščenost otroka na čakalno listo v preteklem letu 
- Sklep komisije iz prejšnjega leta. 

10 točk  DA NE 

6. Vključitev otroka v vrtec eno leto pred vstopom v šolo 
(Razvidno iz datuma rojstva.) 

5 točk  DA NE 

7.  Družina ima v ta vrtec že vključenega enega ali več otrok 
(Ne v primeru, ko ta otrok v tekočem koledarskem letu dopolni starost šestih let.) 

5 točk  DA NE 

 Otrok, ki je vključen v vrtec:________________________________________     EMŠO: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                                                                         ime in priimek 

 Otrok, ki je vključen v vrtec:________________________________________     EMŠO: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                                                                         ime in priimek 

8.  Družina s tremi ali več otroki do 10. leta starosti 3 točke  DA NE 

 Otrok do 10. leta starosti: ________________________________________        EMŠO: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                                                                        ime in priimek 

 Otrok do 10. leta starosti: ________________________________________        EMŠO: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                                                                         ime in priimek 
 

 Otrok do 10. leta starosti: ________________________________________        EMŠO: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ 
                                                                                         ime in priimek 

 ____________________________________________________________________________________________ 
Pridobljene točke po posameznih kriterijih se seštevajo. 
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi upošteva dodatne kriterije. 

 Želje staršev: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 


