
VRTEC  ___________________________________________________ 
(ime in naslov vrtca prve izbire) 

 

 

 

 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 
 

VLAGATELJ/ICA 

 __________________________________________________________ oče mati druga oseba  
              (priimek in ime)                 (ustrezno obkrožite) 

I. PODATKI O OTROKU 

   ______________________________________________________________________________________ 
(priimek in ime) 

EMŠO                                                                         Datum rojstva  ________________     Spol     M         Ž 
           (ustrezno obkrožite) 

Naslov stalnega prebivališča ____________________________________________________________________ 

(ulica in hišna številka, naselje) 

Poštna št.   .                Pošta __________________ Občina stalnega prebivališča ___________________________ 

 
Naslov začasnega prebivališča ___________________________________________________________________ 

(ulica in hišna številka, naselje) 

   Poštna št.               Pošta _________________ Občina začasnega prebivališča __________________________ 

OTROK JE ŽE VKLJUČEN   V 

VRTEC 

NE   (ustrezno obkrožite) DA   (ustrezno obkrožite in navedite naziv in naslov vrtca) 

____________________________________________ 

II. PODATKI O STARŠIH OZ. DRUGIH OSEBAH (v skladu z veljavnim Družinskim zakonikom) 

 Mati  Oče  

Priimek in ime   

EMŠO 
                          

                          

STALNO PREBIVALIŠČE 

Ulica in hišna št., naselje 
 

Poštna št. in pošta 
 

Občina 

 

________________________________ 

 

                    ______________________ 

________________________________ 
 

 

________________________________ 

 

                    ______________________ 

________________________________ 

 

ZAČASNO PREBIVALIŠČE 

Ulica in hišna št., naselje 
 

Poštna št. in pošta 
 

Občina 

 

________________________________ 

 

                    ______________________ 

________________________________ 
 

 

________________________________ 

 

                    ______________________ 

________________________________ 

 
Št. telefona na katerega 
ste dosegljivi ali 
 
elektronski naslov 
 

 
________________________________ 
 
________________________________ 

 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

Stalnost bivanja v MOL - 
neprekinjeno najmanj od 
1.1. predhodnega leta 
pred javnim vpisom 
novincev (od 1. 1. 2020) 

DA       NE 
(ustrezno obkrožite) 

 

DA       NE 
(ustrezno obkrožite) 

Status tujca DA      NE 
(ustrezno obkrožite) 

DA       NE 
(ustrezno obkrožite) 

Zavezanec za dohodnino 
v Republiki Sloveniji  
(izpolnijo samo tujci in priložijo 
potrdilo o rezidentskem statusu) 

 DA       NE 
(ustrezno obkrožite) 

 

DA       NE 
(ustrezno obkrožite) 

   

PODATKE VPISUJTE S TISKANIMI ČRKAMI. 
Pred izpolnjevanjem obvezno preberite priložena navodila! 

IZPOLNI VRTEC 

Datum prejema vloge ______________________ Številka ___________________________     Šifra otroka  

Obrazec VZV 



 

 

 Mati Oče 

Status študenta 
(študenti priložijo potrdilo o 
vpisu) 

DA       NE 

(ustrezno obkrožite) 

DA       NE 

(ustrezno obkrožite) 

Bivanje v Študentskih 
domovih v Ljubljani 
(izpolnijo samo študenti) 

DA       NE 

(ustrezno obkrožite) 

DA       NE 

(ustrezno obkrožite) 

Zaposlitev 

(izpolnijo samo študenti) 

DA       NE 

(ustrezno obkrožite) 

DA       NE 

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

(ustrezno obkrožite) 

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 rojstne matične knjige otroka, ki ne sme biti starejši od 30 dni ali  
- izpisek iz matične knjige za umrlega starša ali 
- potrdilo policije o pogrešani osebi. 

 

III. DATUM VKLJUČITVE 

Želeni datum vključitve otroka v program vrtca ____________________  

 

     IV. IZBIRA VRTCA/EV 

Iz tabele vrtcev, ki jo najdete v priloženih navodilih, izberite vrtec, v katerega želite vključiti otroka (vrtec prve izbire), in 
ga navedite pod številko 1. Za ta vrtec navedite tudi program, ki vam ustreza, in šifro programa.  
 

1. _____________________________________   _____________________________________   

   ime vrtca prve izbire                     program                                                              šifra programa 

Pod številko 2 lahko navedete tisti vrtec (vrtec druge izbire), v katerega želite vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v 
vrtec prve izbire. 

2. _____________________________________   _____________________________________   

                   ime vrtca druge izbire                                                 program                                                             šifra programa 

Pod številko 3 lahko navedete tisti vrtec (vrtec tretje  izbire), v katerega želite vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v 
vrtec prve in druge izbire. 

3. _____________________________________   _____________________________________   

                   ime vrtca tretje izbire                                                 program                                                             šifra programa 

4. V primeru, da otrok ne bo sprejet niti v vrtec prve izbire niti v vrtec druge izbire niti v vrtec tretje izbire, želite mesto v 
kateremkoli vrtcu, katerega ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana.      

DA         NE 

(ustrezno obkrožite) 

 

 

 

POMEMBNO OPOZORILO: 
V primeru, da v šolskem letu 2021/2022 trikrat zapovrstjo odklonite vašo izbiro vrtca, ki ste jo navedli pod št. 1., 2., 
3. in/ali obkrožili pod št.4. (ki pomeni  katerikoli javni vrtec) in na podlagi tega ne podpišete z vrtcem pogodbe v 
določenem roku iz poziva vrtca, bo vaš otrok uvrščen na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama ne glede 
na doseženo število točk.  
 

 

 

 

 

 

 

 

V. PRIVOLITEV ZA PRENOS VLOGE 
 

 

 

Vrtcu prve izbire dovoljujem, da v primeru poziva po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama  k 
podpisu pogodbe posreduje vlogo za vpis otroka v vrtec tistemu vrtcu, v katerega bo otrok sprejet iz centralnega 
čakalnega seznama. 

 

                                                                                     DA          NE 
                                                                                                     (ustrezno obkrožite) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   



 

 

 

 

 

VI. SOROJENCI 
 

Hkraten vpis dvojčkov, trojčkov oz. sorojencev v oddelek prvega starostnega obdobja v isti vrtec (1 – 3 let). 
 

 

 
Če je v katerikoli vrtec, katerega ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana, že vključen otrok iz iste družine, razen 
primeru, ko ta otrok v tekočem koledarskem letu dopolni starost šestih let, izpolnite naslednje podatke:  
 

 
 

VII. OTROŠKI DODATEK 

 
Starši so po zadnji veljavni odločbi, ki ne sme biti starejša od 12 mesecev,  upravičeni do otroškega dodatka za prvi 
dohodkovni razred za otroka, ki ga vpisujejo v vrtec. 
(Opomba: Starši so upravičeni do otroškega dodatka za prvi dohodkovni razred, če povprečni mesečni dohodek na osebo znaša mesečno do 
191,40 EUR). 
 

DA         NE 

(ustrezno obkrožite) 

Če ste obkrožili DA, priložite zadnjo veljavno odločbo o pravici do otroškega dodatka, ki ne sme biti starejša od 12 mesecev, iz katere je razvidna 
višina otroškega dodatka za otroka, ki ga vpisujete v vrtec. 

VIII. CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM 

Otrok je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam in mu med šolskim letom ni bilo ponujeno 
prosto mesto v nobenem izbranem vrtcu.  

DA      NE 

(ustrezno obkrožite) 

 

IX. OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV  

Osebni podatki otrok in staršev so potrebni za vpis otroka v evidenco vpisanih otrok, za obravnavo vloge na komisiji za 
sprejem otrok ter morebitno uvrstitev otroka na centralni čakalni seznam. Informacije o obdelavi osebnih podatkov so 
dostopne na spletni strani vrtca. Informacije o obdelavi osebnih podatkov v Mestni občini Ljubljana so določena v 
pravnem obvestilu Pravila varstva zasebnosti in piškotkov, objavljenem na naslovu https://www.ljubljana.si/sl/pravila-
varstva-zasebnosti-in-piskotkov/. 

 

X. IZJAVA  VLAGATELJA/ICE  

Vlagatelj/ica Vloge za vpis otroka v vrtec za šolsko leto 2021/2022 izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi 
resnični, točni in popolni in da za svojo izjavo prevzamem vso materialno in kazensko odgovornost.  

 

V/Na ________________, dne _______________ 

 

                                                                                            Podpis vlagatelja/ice __________________________ 

 

 

 

Priimek in ime dvojčka, trojčkov, četverčkov oz. sorojencev EMŠO otrok 

  

             
  

             
  

             

Priimek in ime otroka VRTEC EMŠO otrok 

           
    

         
    

           
    

         
    

           
    

 

        
    



 


