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OŠ NAKLO, OE VRTEC                              Izpolni vrtec  

Glavna cesta 47                                  Datum prejema vloge: _____________ 

4202 NAKLO                                Šifra otroka: _____________________ 

 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

VLAGATELJ/ICA 
                           

Priimek in ime: _____________________________________________      oče        mati       skrbnik 
                             (ustrezno obkrožite) 

 

I. PODATKI O OTROKU  

 

Priimek in ime otroka: ______________________________________________    Spol:    M       Ž   
                               (ustrezno obkrožite) 

Datum  rojstva:                     Kraj  rojstva: ____________________ 
 

EMŠO:     

                             
 

Naslov stalnega prebivališča: ___________________________________________________________________ 
      (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) 

 

Naslov začasnega prebivališča: _________________________________________________________________________     
      (ulica, hišna številka, poštna številka, kraj) 
 

Otroka želimo vključiti v dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur (obkrožite želeno enoto vrtca): 
 

a) Vrtec Mlinček v Naklem  
 

b) Vrtec Jelka v Dupljah 
 

Če otrok ne bo sprejet v želeno enoto vrtca, sprejmemo mesto v drugi enoti vrtca.        DA   NE  

 
Otrok potrebuje bivanje v vrtcu od ______________ do ______________ ure. 
(OPOMBA: Najdaljši čas bivanja otroka v vrtcu je v trajanju do 9 ur v času poslovanja vrtca.)  

 

Zdravstvene in razvojne posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom (alergija, 

vročinski krči, epilepsija, posebnosti v razvoju, dietna prehrana itd.): 
 

________________________________________________________________________________________________________ 

 
(OPOMBA: Če ima otrok katere od navedenih posebnosti, vas prosimo, da pri oddaji Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti priložite Potrdilo 

pediatra o zdravstvenem stanju otroka. V primeru, da otrok omenjenih posebnosti nima, lahko potrdilo oddate tudi kasneje vzgojitelju pred prihodom otroka v 

vrtec.) 

 

 

II. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH  

 

 MATI oz. zakonita skrbnica 

      

    OČE oz. zakoniti skrbnik 

Priimek in ime: _______________________ ________________________ 
 

EMŠO:     
 

Naslov stalnega prebivališča:  __________________________ ___________________________ 
 

Poštna številka in pošta stalnega  ________________________  _________________________ 

prebivališča: 

 
Občina stalnega prebivališča:  ________________________ _ _________________________ 
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          MATI oz. zakonita skrbnica         OČE oz. zakoniti skrbnik 

 

Naslov začasnega prebivališča:  ________________________ ___________________________ 
 

Poštna številka in pošta začasnega ________________________  __________________________ 

prebivališča: 
 

Občina začasnega  prebivališča:  ______________________ ________________________ 

 

Za obvestila in dopolnitve vloge  Tel./GSM:   Tel./GSM: 

ste dosegljivi:    

     ______________________ ________________________ 
         E-mail:     E-mail: 

      

     ______________________ ________________________ 

 
 

Imate status tujca?    DA NE   DA NE 
 

Ste zavezanec za dohodnino 

v Republiki Sloveniji?   DA NE   DA NE 
(izpolnijo samo tujci in priložijo dokazilo -  

potrdilo o rezidentskem statusu) 

 

Imate status študenta?    DA NE   DA NE 
(za status priložite dokazilo - potrdilo o vpisu) 

 

Ste zaposleni?     DA NE   DA NE 
 

_______________________________________________________________________________________________ 

 

Otrok živi v enostarševski družini:    DA NE 
 

Če ste obkrožili DA, priložite enega izmed naslednjih dokazil: 

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

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

 izpisek iz matične knjige za umrlega starša ali 

 izpisek iz rojstne  matične knjige otroka, ki ne sme biti starejši od 30 dni, ali 

 potrdilo policije o pogrešani osebi. 
 

 

III. OSTALI OTROCI, KI SO ŽE VKLJUČENI OZ. SE VKLJUČUJEJO V VRTEC   
 

1. V vrtec (OE Naklo) se hkrati vključuje otrokov dvojček/trojček (oddati vlogo za vsakega otroka posebej) 
 

Priimek in ime otroka: ____________________________   Priimek in ime otroka: ________________________ 
 

2. V vrtec (OE Naklo) se hkrati vključuje tudi brat/sestra (oddati vlogo za vsakega otroka posebej) 
 

Priimek in ime otroka: ____________________________   Priimek in ime otroka: ________________________ 

 

3. Otrokovi sorojenci, ki so že vključeni v vrtec (OE Naklo) 
 

Priimek in ime otroka: ____________________________    Starost:_____  Enota: ________________________ 
 

 

IV. PRIPISI STARŠEV OZ. ZAKONITIH SKRBNIKOV 
 

__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 

 
V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok. 

Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni na vlogi oz. podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi 

število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red.  
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Prednost pri sprejemu imajo otroci z večjim številom točk. Če več otrok na spodnji meji doseže enako število točk, komisija pri 

določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer ima prednost starejši otrok. V primeru, ko 

ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se uporabi še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri števke EMŠO otroka, pri 

čemer ima prednost otrok z manjšo vsoto zadnjih treh števk. 
 

Prosimo vas, da OBKROŽITE ustrezno število točk pri posameznemu kriteriju in na koncu točke seštejte.  
 

Komisija odloča o sprejemu otrok v vrtec na podlagi naslednjih kriterijev: 
 

Zap. 

št. 
Kriterij Število točk 

1. Otrok ima skupaj vsaj z enim od staršev stalno 

prebivališče na območju Občine Naklo oz. otrok tujcev 

ima skupaj vsaj z enim od staršev začasno prebivališče na 

območju Občine Naklo in je vsaj eden od staršev 

zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. 

60 

2. Otrok, ki gre naslednje leto v šolo. 10 

3. Otrok, ki mu je bilo v skladu z Zakonom o osnovni šoli 

odloženo obiskovanje pouka v prvem razredu. 

10 

4. Otrok, ki je bil vpisan v času javnega vpisa v naš vrtec v 

preteklem letu in je bil uvrščen na čakalni seznam, pa mu 

med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu.  

10 

5. Starost otroka  
- otrok bo 1. 9. tekočega koledarskega leta dopolnil 

starost 11 mesecev ali več; 

- otrok bo 11 mesecev dopolnil do vključno 1. 10. 

tekočega koledarskega leta;  

- otrok bo 11 mesecev dopolnil do vključno 1. 11. 

tekočega koledarskega leta; 

- otrok bo 11 mesecev dopolnil do vključno 1. 12. 

tekočega koledarskega leta; 

- otrok bo 11 mesecev dopolnil do vključno 1. 1. 

naslednjega koledarskega leta; 

- otrok bo 11 mesecev dopolnil do vključno 1. 2. 
naslednjega koledarskega leta. 
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6. Otrok, pri katerem sta zaposlena oba starša oz. je zaposlen 

eden od staršev v primeru enostarševske družine.  

9 

7. Vsaj eden od staršev je redni študent in ni v delovnem 

razmerju. 

7 

8. V vrtcu je že vključen brat ali sestra. 7 

9. Vpis dveh ali več otrok hkrati. 7 

10. Družina z več vzdrževanimi otroki: 

 4 otroci ali več 3 

3 otroci 2 

2 otroka 1 

 

Skupaj število točk 

 

 

 
Opomba: Komisija odloča na podlagi podatkov oz. dejstev, ki so obstajala na dan, ki je določen kot zadnji dan za oddajo vlog za vpis novincev 
za naslednje šolsko leto. Vseh naknadnih sprememb, ki nastanejo po končanem vpisu, komisija ne upošteva. 
 

VI. IZJAVA OBEH STARŠEV OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV 

Izjavljam, da so vsi podatki v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko odgovornost. 
Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja z namenom zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca. 

O vsaki spremembi podatkov bom vrtec sproti obveščal/a. 
 

VII. POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV 

Vaše osebne podatke vrtec obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov.  
 

 

 

 

Datum: _________________           

 

  Podpis obeh staršev oz. zakonitih zastopnikov:    
 

        _________________________________ 

 

        __________________________________ 
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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. 100/05-

UPB2, 25/08, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15 ZUUJFO, 55/17): 

 odločba o usmeritvi – individualni načrt pomoči družini/zapisnik, ki potrjuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami oz. potrdilo, 

da je otrok v postopku pridobivanja odločbe oz. zapisnika multidisciplinarnega tima 

 mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, 

ki urejajo socialno varnost oz. položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je 
razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo 
 

Ostale priloge (napišite, katere):  

 
 
__________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC 
 

SPLOŠNA OPOMBA 
Vlogo za vpis se odda v vrtec kadarkoli med letom oz. v času javnega 

vpisa novincev za novo šolsko leto (za sprejem s 1. 9.). Vlogo pošljite 

na naslov: OŠ Naklo, Glavna cesta 47, 4202 Naklo ali jo osebno 

prinesite v svetovalno službo v vrtec Mlinček ali v tajništvo šole.  

Če je vloga poslana priporočeno po pošti, se za dan vložitve šteje dan 

oddaje na pošto, če pa je vloga poslana z navadno pošto, mora prispeti 

najpozneje do zadnjega dne razpisa za vpis, da se smatra, da je bila 

pravočasno poslana. 

 

OPOZORILO:  
Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, lahko preveri komisija za 

sprejem otrok pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih 

vodijo v skladu z zakonom.  

 

VLAGATELJ 
Vlogo za vpis otroka v vrtec odda eden od staršev ali otrokov zakoniti 

skrbnik, ki s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. Vsa 

obvestila v zvezi z vpisom bo vrtec pošiljal na naslov vlagatelja. 

Za dopolnitev vloge ali odpravo pomanjkljivosti le-te vas lahko 

vrtec pozove po telefonu, elektronski pošti ali ustno, če starši 

pridejo v vrtec. 

 

I. PODATKI O OTROKU 

II. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH 

SKRBNIKIH 
 Vpišite zahtevane podatke.  

 Obkrožite, ali imate status tujca ali ne. 

 Obkrožite, ali ste zavezanec za dohodnino v Republiki 

Sloveniji – izpolnijo samo tujci. Če ste, obkrožite DA in k 

vlogi priložite dokazilo – potrdilo o rezidentskem statusu. 

Ostali obkrožite NE. 

 Starši, ki ste študentje in niste v delovnem razmerju, 

obkrožite DA. K vlogi priložite dokazilo – potrdilo o 

vpisu. Ostali  obkrožite NE.  

 Obkrožite, ali ste zaposleni ali ne. 

 Obkrožite, ali otrok živi v enostarševski družini. V 

primeru, da ste obkrožili DA, priložite dokazila, ki so 

navedena. Ostali obkrožite NE.   

 

III. OSTALI OTROCI, KI SO ŽE VKLJUČENI OZ. SE 

VKLJUČUJEJO V VRTEC 
Vpišite podatke o otrocih, ki so že vključeni oz. se vključujejo v naš 

vrtec. V primeru, da vključujete več otrok hkrati v vrtec, je potrebno 

vlogo za vpis otroka v vrtec vložiti za vsakega otroka posebej. 

 

IV. PRIPISI STARŠEV OZ. ZAKONITIH SKRBNIKOV 
Pripišite morebitne informacije v zvezi z vpisom v vrtec. 

 

V. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC 
V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih 

mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok.  Prosimo vas, da 

točkujete tudi sami. 

 

OPOZORILO 
Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtec bo čakalni seznam 

objavljen na oglasni deski v vrtcu in na spletni strani vrtca. Ko bo imel 

vrtec novo prosto mesto za sprejem otroka, bo pozval starše otrok s 

čakalnega seznama k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec 

glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede 

na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.  

 

VI. IZJAVA 
Vlagatelj s podpisom na vlogi prevzema odgovornost za točnost in 

resničnost navedenih podatkov. Hkrati dovoljuje vrtcu, da podatke 

uporablja v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu podatkov za potrebe 

centralne evidence vpisa otrok. Z izjavo se vlagatelj tudi zaveže, da bo 

o vsaki spremembi podatkov vrtec sproti obveščal. 

 Vpišite podatke o otroku.  

 Obkrožite želeno enoto vrtca in predviden prihod in odhod 

otroka v vrtec. V primeru, da otroka ne bo možno vključiti 

na želeni lokaciji, bomo ponudili možnost vključitve na 

drugi lokaciji, če bo oz. kjer bo prosto mesto. Vrtec izvaja 

dnevni program, ki traja od šest do devet ur dnevno. Izvaja 

se okvirno od 6.00 do 16.30, odvisno od potreb staršev v 

posamezni enoti vrtca. Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v 

dveh starostnih obdobjih (prvo starostno obdobje: otroci v 

starosti od 11 mesecev do 3 let in drugo starostno obdobje: 

od 3 let do vstopa v šolo).  

 Navedite razvojne in zdravstvene posebnosti, ki bodo vrtcu 

v informacijo pri oblikovanju oddelkov in so pomembne za 

otrokovo varnost in za delo z otrokom.  

 

 

 

 

 

KONTAKTNE INFORMACIJE VRTCA 
 

Sedež vrtca Naslov Telefon Spletna stran E-naslov 

OŠ NAKLO 

 

Glavna cesta 47, 

4202 Naklo 

04 277 01 00 

04 277 01 06 
(svetovalna služba 

v vrtcu) 

http://www.os-naklo.si tajnistvo@os-naklo.si 

gabrijela.masten@os-naklo.si 
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