
 

 

 

 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 

na območju občine Rače - Fram 

za šolsko leto 20…../20….. 

 

 

Vlagatelj-ica: ……………………………………………………….……..    mati     oče    skrbnik/ca 

       (ime in priimek)                                                    (ustrezno obkrožite) 

 

Tel. štev.: ………………… Štev. GSM: ………………… e-naslov: ……………………….………. 

 

I. PODATKI O OTROKU 

 

……..………………………………………………………… Spol (ustrezno obkrožite): M          Ž 

                                    (ime in priimek otroka) 

 

EMŠO: __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  Datum rojstva: ……………..…………………….                                      

 

a. Naslov stalnega prebivališča: ……………………………………………………………………… 

                                                     (ulica in hišna številka, naselje) 

    Poštna št.: ………… Pošta: …….……….. Občina stalnega prebivališča: ………………..……… 

 

b. Naslov začasnega prebivališča: ……………………………………………………………….…… 

                                                 (ulica in hišna številka, naselje) 

    Poštna št.: …………. Pošta: …………….. Občina začasnega prebivališča: ….……………..…… 

Vrtec: .............................................................................................................................................. 

(naziv in sedež oziroma naslov vrtca) 

Datum prejema vloge: ………………..….… Številka vloge (šifra otroka): ………..…..…......... 

Datum vključitve in sprejema otroka v vrtec: ………………………………………………....... 

Datum izpisa otroka iz vrtca: ……………………………......…………………………………...  



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

Če ste obkrožili DA, preložite enega izmed naslednjih dokazil: 

 - pravnomočno sodno odločbo, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otroka,  

- potrdilo, da pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otroka, 

- izpisek iz matične knjige za umrlega starša ali  

 - potrdilo policije o pogrešanem staršu. 

 Otrok je bil v preteklem šolskem letu že uvrščen na centralni čakalni seznam in mu med 

letom ni bilo ponujeno prosto mesto v nobenem od vrtcev iz občine Rače – Fram (ustrezno 

obkrožite):          DA            NE  
 

 Otrok ima posebne potrebe (ustrezno obkrožite):    DA            NE  

Če ste obkrožili DA, priložite odločbo o usmeritvi. 

 Otrok je ogrožen zaradi socialnega položaja družine (ustrezno obkrožite):  DA             NE           

Če ste obkrožili DA, priložite mnenje centra za socialno delo. 

 Otrok se vpisuje v vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo ali/in mu je bil vstop v šolo odložen 

in pred tem v vrtec ni bil vključen (ustrezno obkrožite):    DA             NE                   

Če ste obkrožili DA, priložite potrdilo oziroma sklep pristojne službe v primeru odložitve 

vstopa v šolo. 

 

II. SOROJENCI 

 

Ime in priimek dvojčka, trojčkov, četverčkov, …. ali sorojencev ((pol)bratov, (pol)sester) iz vaše 

družine, ki se istočasno vključujejo v vrtec oziroma so v vrtec že vključeni: 

Zap. 

štev. 

Ime in priimek EMŠO Vrtec 

1.  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

2.   __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

3.  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

4.  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

5.  __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __  

 

III. PODATKI O STARŠIH / SKRBNIKIH OTROKA 

 

 Mati / skrbnica Oče / skrbnik 

Ime in 

priimek 

 

 

 

 

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



Stalno 

prebivališče 

Ulica in 

hišna št.: 

Poštna št. in 

pošta: 

Občina: 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

Začasno 

prebivališče 

Ulica in 

hišna št.: 

Poštna št. in 

pošta: 

Občina: 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

Številka 

dosegljivega 

telefona in 

e-naslov 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

………………………………………… 

Trajanje 

bivanja na 

območju 

občine Rače 

– Fram 

(nepretrgoma 

več ali manj 

kot eno leto 

pred javnim 

vpisom 

novincev) 

 

 

 

VEČ          MANJ 

(ustrezno obkrožitev) 

 

 

 

VEČ          MANJ 

 (ustrezno obkrožitev) 

Delavec 

(če je odgovor 

DA, 

delodajalec to 

na vlogo z 

datumom, 

podpisom in 

žigom potrdi) 

DA          NE 

(ustrezno obkrožitev) 

 

Datum, podpis in žig delodajalca:                      

………………………………………………………... 

DA          NE 

(ustrezno obkrožitev) 

 

Datum, podpis in žig delodajalca:                      

………………………………………………………... 

Študent 

(če je odgovor 

DA, je priloga 

vloge tudi 

originalno 

potrdilo o 

izobraževanju 

fakultete za 

tekoče leto) 

 

 

 

DA          NE 

(ustrezno obkrožitev) 

Priloga priložena:                      

DA                         NE                                            

 

 

 

DA          NE 

(ustrezno obkrožitev) 

Priloga priložena:                      

DA                        NE                                            



Kmet 

(če je odgovor 

DA, je priloga 

vloge tudi 

kopija odločbe 

o priznanju 

statusa kmeta, 

s.p. ali 

kmetijske 

organizacije) 

 

 

 

DA          NE 

(ustrezno obkrožitev) 

Priloga priložena:                      

DA                         NE                                            

 

 

 

DA          NE 

(ustrezno obkrožitev) 

Priloga priložena:                      

DA                        NE                                            

 

IV. PROGRAM 

 

Otroka vpisujem v (ustrezno obkrožite):  - dnevni program (zajtrk, malica, kosilo, popoldanska 

   malica) 

                                                                  - poldnevi program (zajtrk, malica, kosilo) 

 

Otrok bo v vrtcu dnevno prisoten približno od …………….…. do ……………… ure (največ 9 ur). 

 

Morebitne posebnosti otroka pri prehrani (alergije, ipd.): …………………………………………… 

……………………………………………………………………...………………………………….

.……………………………………………………………………………..………………….………

…………………………………………………………………………………………….……….….. 

(obvezno priložiti zdravniško potrdilo oziroma mnenje zdravnika) 

Osebe, ki bodo predvidoma odgovorne za prihod ali odhod otroka v vrtec ali iz njega, so naslednje: 

Zap. 

štev. 

Ime in priimek Razmerje do otroka (oče, mati, 

babica, dedek, teta, stric, …) 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

Vsako morebitno spremembo morajo starši takoj sporočiti strokovnemu delavcu vrtca. 

 

 

 

 

 



V. IZJAVA VLAGATELJA-ICE 

 

S podpisom izjavljam, da so vsi v vlogi navedeni podatki točni, popolni in resnični ter izrecno 

soglašam, da vrtec pridobiva in preverja osebne podatke iz uradnih evidenc ter jih obdeluje za 

namen, kot izhaja iz vloge. 

Če otrok ne bo vključen in sprejet v vrtec prve izbire, dovoljujem, da vrtec prve izbire posreduje to 

vlogo vrtcu, v katerega bo lahko otrok vključen in sprejet iz CČS. 

 

V / Na…………………...., dne ………..……...…  

Podpis vlagatelja-ice: ..…….…………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI. KRITERIJI 
 

Na podlagi kriterijev odloča komisija za sprejem otrok, če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v 

vrtcu prostih mest. Komisija oblikuje prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse vpisane otroke po 

doseženem številu točk od najvišjega do najnižjega števila. 

Zap. 

štev. 

Kriterij Število 

točk 

Doseženo 

število 

točk 

1. Prebivališče na območju občne Rače-Fram (upošteva se ena izmed variant): 

a. 
Otrok in oba starša/skrbnika imajo prijavljeno stalno 

prebivališče na območju občine Rače-Fram 
100  

b. 
Otrok in starš/skrbnik v enostarševski družini imata 

prijavljeno stalno prebivališče na območju občne Rače-Fram 
100  

c. 
Otrok in eden od obeh staršev/skrbnikov imata prijavljeno 

stalno prebivališče na območju občine Rače-Fram (drugi 

starš/skrbnik ima prijavljeno stalno prebivališče v drugi 

občini) 

80 

 

č. 
Otrok in oba ali pa samo eden od staršev/skrbnikov 

imajo/imata prijavljeno začasno prebivališče na območju 

občine Rače-Fram 

50 

 

 

 

d. 
Otrok in starša/skrbnika (tudi v primeru enostarševske 

družine) imajo stalno ali začasno prebivališče v drugi občini 
30  

2. Stalnost bivanja na območju občine Rače-Fram (upošteva se a. ali c. in b. ali d. varianta): 

a. 

Ob izpolnjevanju kriterija 1.a. ali 1.b. ali 1.c. ima otrok in 

starš-i/skrbnik-i prijavljeno stalno prebivališče na območju 

občine Rače–Fram neprekinjeno več kot 1 leto pred objavo 

javnega vpisa novincev (če je otrok od rojstva občan občine 

Rače–Fram in je mlajši od enega leta, starš-i pa so občani 

občine Rače–Fram več kot eno leto, se šteje, da tudi otrok 

izpolnjuje ta pogoj). 

30 
 

b. 

Ob izpolnjevanju kriterija 1.č. ima otrok in starš-i/skrbnik-i 

prijavljeno začasno prebivališče na območju občine Rače–

Fram neprekinjeno več kot 1 leto pred objavo javnega vpisa 

novincev (če je otrok od rojstva občan občine Rače–Fram in 

je mlajši od enega leta, starš-i pa so občani občine Rače–Fram 

več kot eno leto, se šteje, da tudi otrok izpolnjuje ta pogoj). 

15 

 

c. 

Ob izpolnjevanju kriterija 1.a. ali 1.b. ali 1.c. ima otrok in 

starš-i/skrbnik-i prijavljeno stalno prebivališče na območju 

občine Rače–Fram neprekinjeno manj kot 1 leto pred objavo 

javnega vpisa novincev. 

20  

d. 
Ob izpolnjevanju kriterija 1.č. ima otrok in starš-i/skrbnik-i 

prijavljeno začasno prebivališče na območju občine Rače–

Fram neprekinjeno manj kot 1 leto pred objavo javnega vpisa 

novincev. 

10 
 

3. Status vlagatelja/ice in/ali njegovega/njenega partnerja (upošteva se ena izmed variant): 

a. 

Delavca/študenta/kmeta sta oba starša/skrbnika otroka. V 

primeru enostarševske družine je delavec/študent/kmet 

starš/skrbnik, s katerim živi otrok v skupnem gospodinjstvu. 

15  

b. V družini je delavec/študent/kmet samo eden od 

staršev/skrbnikov otroka. 
10 

 



4.  Otrok, ki se vpisuje v vrtec zadnje leto pred vstopom v šolo ali/in 

otrok, ki mu je bil vstop v šolo odložen ter pred tem v vrtec ni bil 

vključen (potrdilo/sklep pristojne službe). 

50  

5. Otrok, ki je bil po zadnjem javnem vpisu že uvrščen na CČS, pa ni 

bil vključen in sprejet v vrtec zaradi pomanjkanja prostih mest v 

vrtcu. 

40  

6. Otroci, ki jih starši/skrbniki v vrtec vpisujejo istočasno po več iz 

iste družine oziroma otrok, ki je v isti družini mlajši otrok in je v 

času njegovega vpisovanja starejši otrok v vrtec že vključen, zanj 

pa so poravnane vse obveznosti. 

10  

7. Kriterij starosti – starejši otroci – otrok bo 1. septembra tekočega koledarskega leta, za 

katerega poteka javni vpis novincev oziroma na dan oblikovanja novega oddelka v vrtcu 

med šolskim letom dopolnil starost (upošteva se ena izmed variant in se izključuje s 

kriteriji iz točke 8): 

a. 3 leta ali več  70  

b. 2 leti do 3 leta  50  

c. 11 mesecev do 2 leti  25  

8. Kriterij starosti – mlajši otroci – otrok do 1. septembra tekočega koledarskega leta, za 

katerega poteka javni vpis novincev oziroma na dan oblikovanja novega oddelka v vrtcu 

še ne bo dopolnil starosti 11 mesecev, bo pa dopolnil to starost (upošteva se ena izmed 

variant in se izključuje s kriteriji iz točke 7): 

a. 
do 1. oktobra tekočega koledarskega leta oziroma najkasneje 

en mesec po oblikovanju novega oddelka 
6  

b. 
do 1. novembra tekočega koledarskega leta oziroma 

najkasneje dva meseca po oblikovanju novega oddelka 
5  

c. 
do 1. decembra tekočega koledarskega leta oziroma 

najkasneje tri mesece po oblikovanju novega oddelka 
4  

č. 
do 1. januarja prihodnjega koledarskega leta oziroma 

najkasneje štiri mesece po oblikovanju novega oddelka 
3  

d. 
do 1. februarja prihodnjega koledarskega leta oziroma 

najkasneje pet mesecev po oblikovanju novega oddelka 2  

e. 
do 1. marca prihodnjega koledarskega leta oziroma najkasneje 

šest mesecev po oblikovanju novega oddelka 
1  

9. Otrok 11 mesecev do 3 leta starosti, katerega starši/skrbniki od 1. 

septembra koledarskega leta, za katerega potega javni vpis 

novincev oziroma na dan oblikovanja novega oddelka v vrtcu med 

šolskim letom, ne uveljavljajo (več) pravice do starševskega 

dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.   

15 
 

 

VII. ŠTEVILO TOČK 
 

Skupaj doseženo število točk otroka: ……………….. 

 


