Pred izpolnjevanjem obvezno preberite priložena navodila!

VRTEC ___________________________________________________
(ime in naslov vrtca prve izbire)
IZPOLNI VRTEC

Datum prejema vloge ______________________ Številka ___________________________

Šifra otroka

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022
VLAGATELJ/ICA
__________________________________________________________
(priimek in ime)

oče

mati

druga oseba

(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

NE (ustrezno obkrožite)

VRTEC

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 (od 1. 1. 2020)
Status tujca
Zavezanec za
dohodnino v Republiki
Sloveniji
(izpolnijo samo tujci in
priložijo potrdilo o
rezidentskem statusu)

________________________________ ________________________________
______________________
______________________
________________________________ ________________________________
________________________________

___________________________________

________________________________

___________________________________

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

Obrazec VZV

Mati

Oče

Status študenta
(študenti priložijo potrdilo o
vpisu)

Bivanje v Študentskih
domovih v Ljubljani
(izpolnijo samo študenti)

DA

DA

(ustrezno obkrožite)

DA
DA

NE

DA

NE

DA

NE

(ustrezno obkrožite)

DA

(ustrezno obkrožite)

Otrok živi v enostarševski družini:

NE

(ustrezno obkrožite)

(ustrezno obkrožite)

Zaposlitev
(izpolnijo samo študenti)

NE

NE

(ustrezno obkrožite)

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).
Priimek in ime dvojčka, trojčkov, četverčkov oz. sorojencev

EMŠO otrok

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:

Priimek in ime otroka

EMŠO otrok

VRTEC

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/pravilavarstva-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 ______________________________
_______________________

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA VPIS
SPLOŠNA OPOMBA
Vlogo za vpis otroka v vrtec odda eden od staršev ali otrokov skrbnik
oz. druga oseba v skladu z veljavnim Družinskim zakonikom. Vlogo za
vpis se odda v vrtec v času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto
oz. kadarkoli med letom.
Vlagatelj/ica mora oddati vlogo v vrtec prve izbire.
Centralna evidenca vpisanih otrok omogoča vnos le ene vloge za
posameznega otroka. Če vlagatelj odda več vlog za posameznega
otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno
evidenco vpisanih otrok, za ostale vloge vrtec pisno obvesti vlagatelja,
da teh vlog ne bo obravnaval.
Za dopolnitev vloge ali odpravo pomanjkljivosti le-te vas lahko vrtec
pozove pisno, po telefonu, elektronski pošti ali ustno, če starši pridejo
v vrtec.
Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, lahko preveri komisija za
sprejem otrok pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo
v skladu z zakonom.
PREDNOST PRI SPREJEMU
Otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega vlagatelj/ica predloži
mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega
položaja družine, ima prednost pri sprejemu v vrtec, vlagatelj/ica pa v
vlogi navede le:
- osebno ime ter naslov stalnega in začasnega prebivališča otroka in
staršev,
- datum rojstva in spol otroka,
- EMŠO otroka in staršev,
- datum vključitve v vrtec.
K vlogi je treba priložiti individualni načrt pomoči družini ali zapisnik
centra za zgodnjo obravnavo ali 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 centa za
socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za
socialno delo.
I. PODATKI O OTROKU
Vpišite podatke o otroku.
II. PODATKI O STARŠIH OZ. DRUGIH OSEBAH
Vpišite zahtevane podatke.
Starši, ki neprekinjeno bivajo na območju Mestne občine Ljubljana
najmanj od 1.1. predhodnega leta pred javnim vpisom novincev
obkrožijo DA. Starši, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, obkrožijo NE.
Starši, ki imajo status tujca v Republiki Sloveniji obkrožijo DA, ostali
pa obkrožijo NE.
Če imajo starši/eden od staršev status tujca v Republiki Sloveniji, ki
so/je zavezanci/zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in
nima(jo) stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vpišejo naslov pod
začasno prebivališče, k vlogi pa priložijo dokazilo, ki je navedeno v
vlogi.
Starši, ki imajo status študenta, obkrožijo DA (velja samo za starše, ki
vpisujejo otroka v Viške vrtce) in priložijo dokazilo navedeno v vlogi,
ostali obkrožijo NE.
Če otrok živi v enostarševski družini, vlagatelj obkroži DA in priloži
eno od dokazil navedenih v vlogi, ostali obkrožijo NE.
III. DATUM VKLJUČITVE
Navedite želeni datum vključitve otroka v program vrtca.
Pogoj za vključitev je dopolnjenih najmanj 11 mesecev starosti otroka,
če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki
polne odsotnosti z dela. Če o sprejemu otroka odloča komisija, morajo
starši vključiti otroka s 1. septembrom tekočega leta oz. naslednji dan,
ko otrok dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oz. naslednji dan
po poteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
IV. IZBIRA VRTCA IN POTEK SPREJEMA
Starši oddajo vlogo v vrtec prve izbire. Če je v vrtec vpisanih več otrok,
kakor je v vrtcu prostih mest, o sprejemu otrok odloča komisija za
sprejem otrok, ki določi prednostni vrstni red tako, da razvrsti vse
vpisane otroke po doseženem številu točk, od najvišjega do najnižjega
števila. Starši prejmejo obvestilo o sprejemu otroka v vrtec ali uvrstitvi
na čakalni seznam samo iz vrtca prve izbire.
V vrtec se sprejme toliko otrok, kot je prostih mest v vrtcu. Otroci, ki niso
sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrsti na
čakalni seznam vrtca, ki velja do oblikovanja centralnega čakalnega
seznama.

Sprejem otrok v vrtec prve izbire se konča, ko svet vrtca odloči o vseh
ugovorih staršev zoper obvestila o prednostnem vrstnem redu.
Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih prve izbire se v
informacijskem sistemu Mestne občine Ljubljana za vpis otrok v vrtec
čakalne sezname vseh vrtcev združi v centralni čakalni seznam tako,
da se prednostni vrstni red oblikuje po doseženem številu točk, ki ga je
določila komisija za sprejem otrok v posameznem vrtcu.
Vrtec, ki bo imel po končanem postopku sprejema otrok, novo prosto
mesto za sprejem otroka, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka
v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega
seznama starše tistega otroka, za katerega so starši navedli ta vrtec kot
vrtec prve izbire, vrtec druge izbire ali vrtec tretje izbire. Če v nobenem
od izbranih vrtcev ne bo prostega mesta, bo otrok sprejet v katerikoli
drugi vrtec, ki bo imel prosto mesto, če so starši izbrali možnost
vključitve otroka v katerikoli vrtec.
V. PRIVOLITE ZA PRENOS VLOGE
V kolikor ste pri izbiri vrtcev zapisali več kot eno izbiro, morate izpolniti
privolitev za prenos vloge v drug vrtec. Če boste sprejeti v vrtce drugih
izbir, jim bomo posredovali vlogo za vpis v vrtec na podlagi njihovega
zahtevka in vaše privolitve.
V primeru, ko je otrok uvrščen na centralni čakalni seznam in starši
ponujeno prosto mesto odklonijo ali ne podpišejo pogodbe o vključitvi
otroka v vrtec, otrok ostane na centralnem čakalnem seznamu, vendar
otroku pri vpisu v vrtec za naslednje šolsko leto ne bo pripadalo 10 točk
po kriteriju št. 8, ker je imel možnost vključitve v vrtec.
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.
Centralni čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta (31. 8.),
za katerega je bil oblikovan.
IZBIRA PROGRAMA
Javni vrtci Mestne občine Ljubljana izvajajo dnevni in krajši program ter
prilagojeni program v razvojnih oddelkih.
1. dnevni program – dopoldne: izvajajo ga vsi javni vrtci. Traja od šest
do devet ur dnevno. Namenjen je otrokom od prvega leta starosti do
vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Izvaja se
okvirno od 5.30 do 17.00, odvisno od potreb staršev v posameznem
vrtcu oz. enoti vrtca.
2. dnevni program – izmenično: izvajajo ga le nekateri javni vrtci. Traja
od šest do devet ur dnevno. Namenjen je otrokom od prvega leta
starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Izvaja se okvirno (odvisno od vrtca) od 5.30 do 17.00 dopoldne in od
12.00 do 21.00 popoldne, tedensko izmenično.
3. dnevni program – popoldne: izvajajo ga le nekateri javni vrtci. Traja
od šest do devet ur dnevno. Namenjen je otrokom od prvega leta
starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Izvaja se samo popoldan v času od 12.00 do 21.00, odvisno od vrtca.
4. prilagojeni program v razvojnem oddelku: izvajajo ga vrtci, ki imajo
organizirane razvojne oddelke za otroke s posebnimi potrebami, ki
so z Zapisnikom multidisciplinarnega tima in individualnim načrtom
pomoči družine v Centru za zgodnjo obravnavo, usmerjeni v te
oddelke. Program traja od šest do devet ur dnevno. Namenjen je
otrokom s posebnimi potrebami od prvega leta starosti do vstopa v
šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
Več informacij o vrtcih in programih najdete na spletni strani
posameznega vrtca, lahko pa pokličete tudi v vrtec.
Dodatne informacije so vam na voljo tudi na spletni strani Mestne
občine Ljubljana:
https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/otroci-v-ljubljani/vrtci-vljubljani-2/
VRTEC, PROGRAM, ŠIFRA PROGRAMA:
V tabeli so navedeni vsi vrtci, katerih ustanovitelj je Mestna občina
Ljubljana, skupaj s programi, ki jih ponujajo. V vlogo napišete z besedo
ime vrtca, program, ki vam ustreza, ter ustrezno šifro programa iz
tabele.

X. IZJAVA VLAGATELJA/ICE Pazljivo preberite izjavo in podpišite
vlogo.

Vrtec

Program

Šifra
programa

Ciciban

Dnevni program – dopoldne

0

1

1

Ciciban

Prilagojeni program v razvojnem
oddelku

0

1

6

Črnuče

Dnevni program – dopoldne

0

2

1

Št. Kriteriji

Dr. France
Prešeren

Dnevni program – dopoldne

1

7

1

1.

Galjevica

Dnevni program – dopoldne

2

0

1

a

Andersen

Dnevni program – dopoldne

0

3

1

b

Andersen

Prilagojeni program v razvojnem
oddelku

0

3

6

Jarše

Dnevni program – dopoldne

0

4

1

Jarše

Dnevni program – izmenično

0

4

3

Jelka

Dnevni program – dopoldne

0

5

1

Kolezija

Dnevni program – dopoldne

2

1

1

Kolezija

Dnevni program – izmenično

2

1

3

Kolezija

Prilagojeni program v razvojnem
oddelku

2

1

6

Ledina

Dnevni program – dopoldne

1

8

1

Ledina

Dnevni program – izmenično

1

8

3

Ledina

Dnevni program – popoldne

1

8

4

Ledina

Prilagojeni program v razvojnem
oddelku

1

8

6

Miškolin

Dnevni program – dopoldne

1

9

1

Mladi rod

Dnevni program – dopoldne

0

7

1

Mojca

Dnevni program – dopoldne

0

8

1

Najdihojca

Dnevni program – dopoldne

0

9

1

Najdihojca

Prilagojeni program v razvojnem
oddelku

0

9

6

Otona Župančiča

Dnevni program – dopoldne

1

0

1

Otona Župančiča

1

0

6

Pedenjped

Prilagojeni program v razvojnem
oddelku
Dnevni program – dopoldne

1

1

1

Pod gradom

Dnevni program – dopoldne

1

6

1

Pod gradom

1

6

6

Šentvid

Prilagojeni program v razvojnem
oddelku
Dnevni program – dopoldne

1

2

1

Trnovo

Dnevni program – dopoldne

2

2

1

Viški gaj

Dnevni program – dopoldne

2

4

1

Viški vrtci

Dnevni program – dopoldne

1

3

1

Vodmat

Dnevni program – dopoldne

0

6

1

Vodmat

Dnevni program – izmenično

0

6

3

Vodmat

Prilagojeni program v razvojnem
oddelku

0

6

6

Vrhovci

Dnevni program – dopoldne

2

3

1

Zelena jama

Dnevni program – dopoldne

1

4

1

Zelena jama

Dnevni program – izmenično

1

4

3

Zelena jama

Prilagojeni program v razvojnem
oddelku

1

4

6

KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC

č

d

e

3.

4.

5.

6.

7.

VII. OTROŠKI DODATEK
Ustrezno obkrožite in priložite dokazilo navedeno v vlogi.
8.

9.

IX. OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV
Osebne podatke potrebujemo za vpis otroka v evidenco vpisanih otrok,
za obravnavo vloge na komisiji za sprejem ter morebitno uvrstitev
otroka na centralni čakalni seznam.

Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine
Ljubljana
Otrok v enostarševski družini ima skupaj s staršem stalno prebivališče
v Mestni občini Ljubljana
Otrok staršev tujcev, katerega nobeden od staršev nima stalnega
prebivališča v Republiki Sloveniji in je vsaj eden od staršev zavezanec
za dohodnino v Republiki Sloveniji, ki ima skupaj z otrokom začasno
prebivališče v Mestni občini Ljubljana
Otrok, katerega eden od staršev je tujec, ki nima stalnega prebivališča
v Republiki Sloveniji in ima začasno prebivališče na območju Mestne
občine Ljubljana in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji,
drugi od staršev pa ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na
območju Mestne občine Ljubljana
Otrok, katerega eden od staršev je tujec, ki nima stalnega prebivališča
v Republiki Sloveniji in ima skupaj z otrokom začasno prebivališče na
območju Mestne občine Ljubljana in je zavezanec za dohodnino v
Republiki Sloveniji, drugi od staršev pa nima stalnega prebivališča v
Mestni občini Ljubljana
Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče
na območju Mestne občine Ljubljana
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Stalnost bivanja v Mestni občini Ljubljana (upošteva se ena izmed variant):
Ob izpolnjevanju kriterija 1.a ali 1.b ali 1.c ali 1.č imajo/ima na območju
Mestne občine Ljubljana starši stalno prebivališče, tujec pa začasno
50
prebivališče neprekinjeno najmanj od 1.1. predhodnega leta pred
javnim vpisom novincev
Ob izpolnjevanju kriterija 1.a ali 1.b ali 1.c ali 1.č ima na območju
Mestne občine Ljubljana eden od staršev stalno prebivališče, tujec pa
b
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začasno prebivališče neprekinjeno najmanj od 1.1. predhodnega leta
pred javnim vpisom novincev, drugi od staršev pa manj
Ob izpolnjevanju kriterija 1.d. ali 1.e ima na območju Mestne občine
Ljubljana eden od staršev stalno prebivališče, tujec pa začasno
c
10
prebivališče neprekinjeno najmanj od 1.1. predhodnega leta pred
javnim vpisom novincev
Starši oziroma eden od staršev otroka v primeru enostarševske družine
so/je študent, ki imajo/ima skupaj z otrokom samo začasno prebivališče na 11
območju Mestne občine Ljubljana in niso/ni v delovnem razmerju
Starši so upravičeni do otroškega dodatka za otroka, katerega vpisujejo v
vrtec, in imajo v zadnji veljavni odločbi o pravici do otroškega dodatka, ki ne
4
sme biti starejša od 12 mesecev, določeno višino otroškega dodatka za prvi
dohodkovni razred po lestvici, opredeljeni v zakonu, ki ureja otroški dodatek
Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v isti vrtec na območju
Mestne občine Ljubljana dvojčke, trojčke, četverčke… oz. dva otroka iz iste
družine, ki ju vpisujejo v oddelke prvega starostnega obdobja. Ta kriterij 3
velja tudi, ko je v vrtec že vključen otrok iz iste družine, razen v primeru, ko
ta otrok v tekočem koledarskem letu dopolni starost šestih let
Vključevanje starejših otrok – otrok bo 1. 9. tekočega koledarskega leta oziroma na
dan oblikovanja oddelka med šolskim letom dopolnil starost (upošteva se ena
izmed variant in se izključuje s kriteriji iz 7. točke)
a
tri leta in več
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b
dve leti in več
14
c
enajst mesecev in več
12
Vključevanje mlajših otrok – v vrtec se vključuje otrok, ki 1. 9. tekočega
koledarskega leta oziroma na dan oblikovanja novega oddelka med šolskim letom
še ne bo dopolnil starosti 11 mesecev (upošteva se ena iz med variant in se
izključuje s kriteriji iz 6. točke)
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 10. tekočega koledarskega leta
a
oziroma najkasneje en mesec po oblikovanju novega oddelka med 6
šolskim letom
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 11. tekočega koledarskega leta
b
oziroma najkasneje dva meseca po oblikovanju novega oddelka med 5
šolskim letom
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 12. tekočega koledarskega leta
c
oziroma najkasneje tri mesece po oblikovanju novega oddelka med 4
šolskim letom
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 1. prihodnjega koledarskega leta
č
oziroma najkasneje štiri mesece po oblikovanju novega oddelka med 3
šolskim letom
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 2. prihodnjega koledarskega leta
d
oziroma najkasneje pet mesecev po oblikovanju novega oddelka med 2
šolskim letom
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 3. prihodnjega koledarskega leta
e
oziroma najkasneje šest mesecev po oblikovanju novega oddelka med 1
šolskim letom
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam,
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pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu
Otrok iz družine, katerega starši bivajo v Študentskih domovih v Ljubljani in
so vpisani kot študenti na katerikoli fakulteti Univerze v Ljubljani in niso v
45
delovnem razmerju ter se vpisuje v Viške vrtce – študentski program (se
izključuje s kriterijem 1, kriterijem 2 in kriterijem 3)
a

VI. SOROJENCI
V tabelo vpišite priimek in ime ter EMŠO dvojčka, trojčkov, četverčkov
oz. sorojencev, ki jih v razpisanem šolskem letu hkrati z otrokom, za
katerega izpolnjujete to vlogo, vpisujete v oddelke prvega starostnega
obdobja. V prvo starostno obdobje se vpisuje otroke v starosti od enega
do treh let. Vpišite tudi podatke sorojenca, ki je že vključen v vrtec,
razen če bo v tekočem koledarskem letu dopolnil šest let.

VIII. CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM
Ustrezno obkrožite. Register bo avtomatično dodelil pripadajoče točke,
zato dokazilo ni potrebno.

Prebivališče (upošteva se ena izmed variant):

c

2.

Št.
točk

