
 

 

 

 

 

Šifra otroka: __________ /2020 
Evidenčna št.: 6021-3/2020-_________ 

Datum prejema vpisnice: ______________ 
Datum vključitve v vrtec: _____________ 

(izpolni vrtec) 
 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VZGOJNO VARSTVENI ZAVOD SLOVENJ GRADEC 
za šolsko leto 2020/2021 (od 1.9.2020 do 31.8.2021) 

 
Vlagatelj/ica ______________________________________ 

             (ime in priimek starša, ki vlaga vlogo) 
 

1. PODATKI O OTROKU: 
                              

Priimek in ime:                             

Naslov stalnega bivališča:                             

Pošta in poštna številka:                             

Občina stalnega bivališča:                             

Naslov začasnega bivališča:                             

Pošta in poštna številka:                

Občina začasnega bivališča:                             

Datum rojstva:                             

EMŠO:                             

Spol (obkrožite):       M              Ž 

               

2. PODATKI O STARŠIH (ali zakonitih zastopnikih otroka): 
 

  PODATKI O MATERI             PODATKI O OČETU             

Priimek in ime:                                                     

Naslov stalnega bivališča:                                                     

Pošta in poštna številka:                                                     

Občina stalnega bivališča:                                                     

Naslov začasnega bivališča:                                                     

Pošta in poštna številka:                             

Občina začasnega bivališča:                                                     

EMŠO:                                                     

Telefonska številka:                             

Elektronski naslov:                                                     

 



 

 

IZBERITE PROGRAM ALI ODDELEK, KAMOR ŽELITE VPISATI OTROKA (ustrezno označite): 
 Dnevni program dopoldne (do 9 ur dnevno). 
 Oddelek s prilagojenim programom (razvojni oddelek) – dnevni program* (do 9 ur dnevno, dopoldne, za otroke 

s posebnimi potrebami, deluje v enoti Maistrova – Škratica Mica). 
  
3. IZBERITE ENOTO, KAMOR ŽELITE VPISATI OTROKA  

(Označite želeno enoto. Pozorni bodite na omejen poslovni čas nekaterih enot. Lahko označite tudi več enot po 
prioriteti s številkami 1, 2, 3… v prostor pred želenimi enotami. V kolikor bo možno, bomo upoštevali prvo izbiro.) 

 
ODDELKI 1-6 let 
 MAISTROVA – ŠKRATICA MICA 
 ŠMARTNO – LESENI ŠKRAT 
 MISLINJA – SONČNI ŠKRAT 
 PODGORJE – ŠKRAT BUČKO 
 
ODDELKI 2-6 LET 
 PAMEČE – ŠKRAT RADOVEDNEŽ 
 LEGEN – GOZDNI ŠKRAT 
 MISLINJA – SONČNI ŠKRAT, ODDELEK DOLIČ 
                                             

 
ODDELKI 3-6 let 
 MAISTROVA – ŠKRATICA MICA, ODDELEK SELE 
 MISLINJA – SONČNI ŠKRAT, ODDELEK V OŠ 

MISLINJA (poslovni čas 6.00-15.30) – oddelek  
5-6 let 

 
ODDELKI 1-3 let 
 CELJSKA – MALI ŠKRAT (poslovni čas 6.30-

15.30) 

Ko otrok prihaja prvič v vrtec, JE OBVEZNO ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO (Ur. l. RS, 12/96, 44/00, 78/03 in 113/03), 
ki ga dobite ob pregledu otroka v Zdravstvenem domu in ga oddate vzgojiteljici  vašega otroka ob prvem obisku 
vrtca. 

 
PRILOGE K VLOGI (označite, kaj prilagate k vlogi): 

 Dokazilo o stalnem bivališču v primeru, da boste vlogo oddali po pošti ali preko druge osebe (fotokopija osebnega 
dokumenta otrok in staršev ali potrdilo o prijavljenem stalnem bivališču). 

 Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine (20.čl. Zakona o vrtcih, Ur.l. RS, 12/96, 44/00, 78/03, in 
113/03. Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine zaradi socialnega položaja, ki vsebuje navedbe, da je 
družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena 
družina, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo). 

 Odločba ZRSŠ o usmerjanju otroka s posebnimi potrebami (8. in 20. čl. Zakona o vrtcih, Ur.l. RS, 12/96, 44/00, 78/03 
in 113/03) ali individualni načrt pomoči oz. drugi zdravstveni izvidi in mnenja, iz katerih je razvidno, da je otrok 
obravnavan v Centru za zgodnjo obravnavo oz. je iz dokazil razvidno, da gre za otroka s posebnimi potrebami. 

 Dokazilo za enostarševsko družino (dokazilo o vložitvi zahteve za začetek postopka o dodelitvi otroka in določitvi 
višine preživnine na pristojnem sodišču; sodba oziroma sklep sodišča o sodno določeni preživnini in dodelitvi otrok; 
odločba ZPIZ o pravici do družinske pokojnine v primeru smrti enega od staršev; rojstni list, ki ne sme biti starejši od 
30 dni in iz katerega je razvidno, da otrok živi v enostarševski družini). 

 Dokazilo o statusu študenta (potrdilo o vpisu). 
 Dokazilo o statusu kmeta (potrdilo o plačanem zdravstvenem zavarovanju – ZZZ;, obvestilo o vpisu v poslovni register 

Slovenije – AJPES; potrdilo o katastrskem dohodku). 
                           

Podpis vlagatelja/ice:___________________________ 
 

DOBRODOŠLI MED NAMI! 



 

 

Šifra otroka: __________ /2020 
Evidenčna št.: 6020-2/2020-__________ 

(izpolni vrtec) 

 
KRITERIJI ZA SPREJEM V VRTEC 

 
Spoštovani starši,                               

 
v primeru prevelikega vpisa otrok v določeno enoto, mora v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005) 
o sprejemu vašega otroka v vrtec odločati Komisija za sprejem otrok. Vljudno vas prosimo, da izpolnite priložen 
vprašalnik, ki ga bo v skladu z določili Pravilnika o sprejemu otrok v Vzgojno varstveni zavod Slovenj Gradec upoštevala 
komisija pri izdelavi prednostnega vrstnega reda za sprejem v vrtec. 
 
VPRAŠALNIK IZPOLNITE TAKO, DA V TABELI OBKROŽITE ČRKO PRED TRDITVIJO, KI DRŽI ZA VAS. 
 

EMŠO OTROKA:                           

 
1. Otroka vpisujem na podlagi mnenja ali priporočil Centra za socialno delo o ogroženosti 

družine, dokazilo iz uradnih evidenc CSD, da je družina obravnavana kot socialno ogrožena. 
DA NE 

 
2. Otroka vpisujem na podlagi odločbe o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami oz. na 

podlagi individualnega načrta pomoči družini (načrt pomoči, izvidi, mnenja ali odločba o 
usmeritvi otroka). 

 
DA 

 
NE 

Zap.št. Kriteriji 
Doseženo 
število točk 

1. Stalno prebivališče - upošteva se ena izmed variant 
 

  a ) Otrok in oba starša imajo stalno prebivališče v MO Slovenj Gradec 
 

       ali Občini Mislinja  

  b) Otrok je prijavljen pri staršu, ki ima stalno prebivališče v MO Slovenj  

       Gradec ali Občini Mislinja  

  c) Otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev stalno ali začasno  

      prebivališče v MO Slovenj Gradec ali Občini Mislinja in je vsaj eden od  

      staršev zavezanec za dohodnino v RS  

  d) Otrok nima stalnega prebivališča v MO Slovenj Gradec ali v   

     Občini Mislinja  

2. Zaposlenost staršev - upošteva se ena izmed variant  

  a) Zaposlena sta oba starša ali starš enoroditeljske družine  

      (potrdilo o enoroditeljski družini)                     

  b) Zaposlen je en starš, drugi je nezaposlen  



 

 

  c) Zaposlen je en starš, drugi ima status študenta, dijaka ali 
 

      kmeta (potrdilo o statusu)  
 

  d) Oba starša imata status študenta, dijaka ali kmeta (potrdilo o statusu)  

  e) Samo eden od staršev ima status študenta, dijaka ali kmeta,  
 

      drugi je nezaposlen (potrdilo o statusu) 
 

  f) Oba starša sta nezaposlena 
 

3. Število otrok vključenih v vrtec 
 

  a) Družina že ima v vrtec vključenega katerega otroka in bo 
 

      v vrtcu ostal tudi prihodnje šolsko leto 
 

  b) Istočasen sprejem dveh otrok iz družine, sprejem dvojčkov 
 

  c) Istočasen sprejem treh ali več otrok iz družine, sprejem  
 

     trojčkov, četverčkov… 
 

4. Število otrok v družini  

  a) 1  

  b) 2  

  c) 3  

  d) 4  

  e) 5 ali več  

5. Drugo  

  a) Otrok je bil v preteklem šolskem letu ob rednem vpisu na čakalni listi  

     za sprejem v vrtec, ki ga je izdelala komisija za sprejem otrok in celo  

     leto ni bil sprejet v vrtec  

  b) Otroku je odložen vpis v osnovno šolo  

   

 SKUPAJ DOSEŽENIH TOČK:  

 
Zaposlitev staršev (ime in kraj delovne organizacije): 
mati:_______________________________________________________________________ 
oče:  _______________________________________________________________________ 

 
Podpis članov komisije za sprejem otrok: ____________________________ 

 
___________________________ 

 



 

 

Šifra otroka: ________ /2020 
Evidenčna št.: 6020-2/2020-__________ 

(izpolni vrtec) 

 

PODATKI ZA VZGOJITELJA/ICO 

IME in PRIIMEK OTROKA:   

NASLOV PREBIVALIŠČA:   

DATUM ROJSTVA:   

    

IME in PRIIMEK MATERE:   

NASLOV PREBIVALIŠČA:   

TELEFONSKA ŠTEVILKA:   

E – POŠTA:  

    

IME in PRIIMEK OČETA:   

NASLOV PREBIVALIŠČA:   

TELEFONSKA ŠTEVILKA:   

E – POŠTA:  

 
Ime, priimek in telefonska številka DRUGE OSEBE, ki je V PRIMERU NUJNIH SPOROČIL dosegljiva v času 
otrokovega bivanja v vrtcu:  _____________________________________________________________,  
 
TOČNA DNEVNA PRISOTNOST OTROKA V VRTCU – otrok bo v vrtcu prisoten od _____ ure do _____ ure. 
(Upoštevajte, da je v okviru dnevnega programa otrok lahko prisoten v vrtcu do 9 ur dnevno) 
 

Navedite ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI, ki jih mora vrtec poznati za varnost in ustrezno delo z otrokom 
(morebitne posebnosti v razvoju otroka, alergije, posebne prehrambene in druge navade…) 
 
_______________________________________________________________________________________ 

 
Podpis vlagatelja/ice: _____________________________ 

 


