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IZPOLNI VRTEC 

Datum prejema vloge:__________________ Vpisna številka otroka:___________________________ 

Vključen dne:________________________ Vključen v skupino:______________________________ 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 

VLAGATELJ/ICA 

_________________________________________________________mati  oče skrbnik 
           (ime in priimek)                               (ustrezno obkrožite) 

 

I. PODATKI O OTROKU 

______________________________________________________________________ 
(ime in priimek)  

 

EMŠO   

 

Datum rojstva: ______________________________     Spol  M Ž 
 (ustrezno obkrožite) 

 

Naslov stalnega prebivališča:__________________________________________________________________ 
                                                                                    (ulica in hišna številka, naselje) 

Poštna številka in ime pošte:___________________________________________________________________ 

Občina stalnega prebivališča:__________________________________________________________________ 
 

 

Naslov začasnega prebivališča:_________________________________________________________________ 
                                                                                                       (ulica in hišna številka, naselje) 

 
Poštna številka in ime pošte:___________________________________________________________________ 
                                                       
Občina začasnega prebivališča:_________________________________________________________________ 

II. DATUM VKLJUČITVE 

Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice 

do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. Če vključujete otroka takoj po končanem 

starševskem dopustu, morate OBVEZNO priložiti fotokopijo potrdila o priznanju pravice do starševskega 

dopusta. 

Otroka želim v vrtec vključiti dne:   
                                                                                                         (navedite datum) 

 

Otroka želim vključiti v (ustrezno obkrožite): 

a) dnevni program (največ 9 ur) v času od________ do________ure. 

b) poldnevni program (med 7.30 uro in 12.30 uro). 

 

Če je mogoče, želimo otroka vpisati v oddelek na Bregu (obkrožite)   DA   
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III. PODATKI O STARŠIH OZ. SKRBNIKIH 

 MATI OČE 

 
Priimek in ime 

 
 

 
 

 
 

STALNO PREBIVALIŠČE 
Ulica in hišna št., naselje 
 
Poštna številka in pošta 
 
Občina  

 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 
____________________________________ 

 
___________________________________ 
 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

 
 

  

ZAČASNO PREBIVALIŠČE 
Ulica in hišna št., naselje 
 
Poštna številka in pošta 
 
Občina 

 
____________________________________ 
 
____________________________________ 
 

 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

ŠT. TELEFONA, na 
katerem ste dosegljivi 

 
____________________________________ 
 
 

 
___________________________________ 

 
Elektronski naslov 

 

  

 

V primeru, da je vpisanih več otrok kot je v vrtcu prostih mest, bo v skladu z 10. členom Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, 

o vrstnem redu odločala komisija na podlagi sledečih kriterijev (obkrožite število točk pri kriteriju, ki velja za vas). 

Zap. št. Kriterij Število točk 

1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v občini 
Borovnica. 

80 

2. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno ali začasno prebivališče v zaselkih 
Pokojišče, Padež in Zavrh. 

60 

3. Starši ali eden od staršev se skupaj z otrokom seli v občino Borovnica in bo imel stalno 
ali začasno prebivališče v občini Borovnica pred dnem vključitve otroka v vrtec. 

80 

4. Starši ali eden od staršev se skupaj z otrokom seli v zaselek Pokojišče, Padež, Zavrh in bo 
imel stalno ali začasno prebivališče v navedenih zaselkih pred dnem vključitve otroka v 
vrtec. 

60 

5. Otroku je odloženo šolanje oz. vstop v osnovno šolo (potrdilo, če otrok ni bil vključen v 
vrtec Borovnica). 

45 

6. Otrok je bil uvrščen na prednostni seznam vrtca Borovnica v preteklem letu in v vrtec ni 
bil sprejet. 

40 
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7. OBKROŽITE LE ENO OD MOŽNOSTI 

a. vključitev otroka v vrtec v mesecu septembru tekočega leta (oz. v mesecu odprtja 
novega oddelka) ali 

b. vključitev otroka v vrtec v mesecu oktobru tekočega leta (oz. v enem mesecu po 
odprtju novega oddelka) ali 

c. vključitev otroka v vrtec v mesecu novembru tekočega leta (oz. v dveh mesecih po 
odprtju novega oddelka) ali 

d. vključitev otroka v vrtec v mesecu decemb ru tekočega leta (oz. v treh mesecih po 
odprtju novega oddelka). 

 

40 

 

30 

20 

 

10 

8. Starši v razpisanem šolskem letu v vrtec hkrati vpisujejo dvojčke, trojčke, ... 40 

9. Družina ima že vključenega otroka v vrtec Borovnica in v letu obravnave vloge ne bo 
šolski obveznik. 

10 

10. OBKROŽITE LE ENO OD MOŽNOSTI 

 
a. Otrok obeh zaposlenih staršev1 ali 
 
b. Otrok staršev, kjer sta oba študenta/dijaka2 ali 
 
c. Otrok staršev, kjer je en zaposlen, drugi pa študent/dijak. 

 
 

8 
 

6 
 

6 

11. OBKROŽITE LE ENO OD MOŽNOSTI 

a. Otrok enega brezposelnega starša, ki je prijavljen na Zavodu RS za zaposlovanje, 
drugi starš pa je zaposlen ali 
 
b. Otrok obeh brezposelnih staršev – oba prijavljena na Zavodu RS za zaposlovanje kot 
aktivna iskalca zaposlitve.3  

 
5 
 
 

4 

12. OBKROŽITE LE ENO OD MOŽNOSTI 

a. En starš zaposlen, drugi starš nezaposlen in ni aktivni iskalec zaposlitve ali 
 
b. Oba starša nezaposlena in nista aktivna iskalca zaposlitve. 

 
2 
 
 

0 

13. Eden ali oba starša sta skrbnika za posebni primer ali imata status družinskega 
negovalca. * 

10 

*V kolikor je kateri od staršev določen za skrbnika za posebni primer ali negovalca, mora vlogi za sprejem otroka v vrtec 

predložiti odločbo, ki tako imenovanje izkazuje. 

                                                           
1 Potrdilo delodajalca o zaposlitvi z navedbo ali gre za zaposlitev za nedoločen ali določen čas. V primeru zaposlitve za 

določen čas mora biti na potrdilu naveden dan, do katerega je sklenjena pogodba o zaposlitvi. 

2 Status dijaka ali študenta starši dokazujejo s predložitvijo  originalnega potrdila o šolanju za tekoče leto. 

3 Aktivni iskalci zaposlite status dokazujejo s potrdilom Zavoda RS za zaposlovanje, da so vključeni v evidenco iskalcev 

zaposlitve. 
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IV. SOROJENCI 

 Otrok je že vključen v vrtec 
Borovnica (X) 

Priimek in ime ostalih otrok v družini 
 

DA NE 

 
1. 

  

 
2. 

  

 
3. 

  

 
4. 

  

 
 

  

 

V. PRILOGE K VLOGI ZA VPIS 

Priloge k vlogi za vpis otroka, ki dajejo otroku prednost pri  sprejemu v vrtec (20. člen Zakona o vrtcih- Ur.l. RS, 

št. 36/2010)-  ustrezno označite. 

 

o Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine. 

o Odločba pristojnega organa, ki izkazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZJAVA VLAGATELJA/ICE 

Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in 

kazensko odgovornost. Obvezujem se, da bom vsako spremembo podatkov pisno javil/a v 8 dneh na OŠ dr. Ivana Korošca 

Borovnica, Paplerjeva ulica 15, 1353 Borovnica. 

Dovoljujem, da se podatki o družini zbirajo in obdelujejo v skladu s Pravilnikom o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na 

področju predšolske vzgoje (Ur. L. RS, 80/2004) zaradi vodenja postopka vključitve otroka v program vrtca, zaradi 

ustreznega dela z otrokom pri izvedbi programov, zaradi sodelovanja s starši, zaradi spremljanja plačil staršev za program 

vrtca in v namen vodenja zakonsko predpisanih evidenc. 

V/Na ____________________________________, dne _________________________ 

   Podpis vlagatelja/ice _____________________________ 


