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             Šolsko leto:  ________/________ 
   
VRTEC_________________________________________           Datum prejema vloge:     _____________ 
   (ime in naslov vrtca prve izbire)      

 Šifra otroka:    
   
          (izpolni vrtec) 

 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 
(vloga se lahko vloži le v en javni vrtec na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec) 

I. VLAGATELJ/ICA: 

 
Priimek in ime _______________________________________________________________ oče   mati   skrbnik   
 

II. PODATKI O OTROKU: 

 
Priimek in ime otroka: ____________________________________________________________________________________ 
 
Datum rojstva: ______________________  EMŠO _____________________________________________   Spol:  M     Ž 
 
Naslov stalnega prebivališča: ______________________________________________________________________________ 
                 (ulica, hišna številka, poštna številka) 
 
Naslov začasnega prebivališča: _____________________________________________________________________________ 
                   (ulica, hišna številka, poštna številka) 
 
Želeni datum vključitve otroka v program vrtca: __________ (pogoj za vključitev je dopolnjenih 11 mesecev starosti) 
 
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. 
 

 

 

 
Če ima otrok katere od navedenih posebnosti vas prosimo, da pri oddaji Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in obveznosti 
priložite Potrdilo (otrokovega zdravnika) o zdravstvenem stanju otroka. V primeru, da otrok omenjenih posebnosti nima lahko 
potrdilo oddate tudi kasneje vzgojiteljici pred prihodom otroka v vrtec. 
 

III. IZBIRA VRTCA/EV (nazivi vrtcev in enot so zapisani v Navodilih za izpolnjevanje vloge za vpis otroka v vrtec) 

 
1.  ____________________________________________________________________________________________________ 

(ime vrtca in enote, ki je vaša prva izbira in kamor boste oddali vlogo) 
 
2. ____________________________________________________________________________________________________ 

(ime vrtca in enote, ki je vaša druga izbira) 
 
3. V primeru, da otrok ni sprejet v enega izmed želenih vrtcev, želite mesto v kateremkoli javnem vrtcu na območju Občine 

Dobrova-Polhov Gradec. 
DA NE 

(ustrezno obkrožite) 
 

IV. SOROJENCI 

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

Priimek in ime dvojčka, trojčkov EMŠO otroka Naziv vrtca 
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2. V vrtec se hkrati vključuje tudi brat/sestra (oddati vlogo za vsakega otroka posebej) 

Priimek in ime brata, sestre EMŠO otroka Naziv vrtca 

   

   

   

3. V katerikoli vrtec,  katerega ustanovitelj je Občina Dobrova-Polhov Gradec, je že vključen otrok iz iste družine, razen v 
primeru ko ta otrok v tekočem koledarskem letu dopolni starost šest let 

Priimek in ime EMŠO otroka Naziv vrtca oz. šole  

   

   

 

V. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH 

             
             

Mati oz. zakonita skrbnica 
 

Oče oz. zakoniti skrbnik 

1.  
Priimek in ime:           

   

     
 EMŠO:                            

ST
A

LN
O

  P
R

EB
IV

A
LI

ŠČ
E

 

Naslov stalnega 
prebivališča:   

   

Poštna številka in pošta: 
   

Občina:            
   

Stalnost bivanja v občini 
Dobrova-Polhov Gradec – 
 neprekinjeno najmanj od 

1.1. predhodnega leta 
pred javnim vpisom 

novincev:   
(priložiti potrdilo o zadnjem 

stalnem prebivališču) 

 
 

DA        NE 
 
 
 
 

  
 

DA        NE 

ZA
Č

A
SN

O
 

P
R

EB
. 

Naslov začasnega 
prebivališča: 

   

 
Poštna številka in pošta:            

   

 
Občina: 

   

 Številka telefona, na 
katerega ste dosegljivi: 

     

 
Elektronski naslov 

   
 

2. Status tujca DA        NE  DA        NE 

3. Zavezanec za dohodnino v  
Republiki Sloveniji – 
(izpolnijo samo tujci in 

priložijo potrdilo o 
rezidentskem statusu) 

DA        NE 

  
 

DA        NE 

4. Status študenta: 
(študenti priložijo potrdilo o 

vpisu) 

 
DA        NE 

  
DA        NE 

5. Ste zaposleni? DA        NE  DA        NE 

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. 
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VI. 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 obkroži) 
 

VII. 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 oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi 
število točk po posameznih kriterijih in določi prednosti vrstni red. Prednost pri sprejemu imajo otroci z večjim številom točk. Če 
več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka. V 
primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO 
otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vsoto zadnjih treh številk. 
 
Prosimo vas, da se točkujete tudi sami. 

Zap. 
št. 

  
Kriteriji 

Št. 
 točk 

1 

 

 

Prebivališče (upošteva se ena izmed variant): 

a Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec 80 

b 
Otrok v enostarševski družini ima skupaj z enim staršem stalno prebivališče na območju Občine Dobrova-Polhov 
Gradec 

80 

c Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec  50 

d 
Otrok, katerega eden od staršev je tujec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ima začasno 
prebivališče na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, drugi od 
staršev pa ima skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju  Občine Dobrova-Polhov Gradec 

50 

e 
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 na območju 
Občine Dobrova-Polhov Gradec 

30 

f 
Otrok, katerega eden od staršev je tujec, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji in ima skupaj z otrokom 
začasno prebivališče na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, 
drugi od staršev pa nima stalnega prebivališča v  Občini Dobrova-Polhov Gradec 

30 

2 

Stalnost bivanja v Občini Dobrova-Polhov Gradec (upošteva se ena izmed variant): 

a 
Oba starša oz. starš v enostarševski družini imajo/ima na območju Občine Dobrova-Polhov Gradec stalno 
prebivališče, tujec pa začasno prebivališče neprekinjeno najmanj od 1.1. predhodnega leta pred javnim vpisom 
novincev 

50 

b 
Eden od staršev ima na območju Občine Dobrova-polhov Gradec stalno prebivališče,  tujec pa začasno prebivališče 
neprekinjeno najmanj od 1.1. predhodnega leta pred javnim vpisom novincev, drugi od staršev pa manj 

25 

3 
Otrok, katerega stalno prebivališče je v šolskem okolišu ustrezne enote vrtca. Če v šolskem okolišu ni ustrezne enote 
vrtca, velja enako, če straši prosijo za vpis v najbližjem šolskem okolišu, kjer je ustrezna enota. 

15 

4 

Zaposlenost staršev (upošteva se ena izmed variant): 

a Zaposlena sta oba starša ali starš enoroditeljske družine 30 

b Zaposlen je en starš, drugi ima status študenta, dijaka ali kmeta 20 

c Oba starša imata status študenta, dijaka ali kmeta 20 

d Zaposlen je en starš, drugi je nezaposlen 10 

e Samo eden od staršev ima status študenta, dijaka ali kmeta, drugi je nezaposlen 10 

f Oba starša sta nezaposlena 0 

5 

Število otrok vključenih v vrtec (upošteva se ena izmed variant): 

a Družina že ima v isti vrtec vključenega katerega otroka in bo v vrtcu ostal tudi prihodnje šolsko leto  9 

b Istočasen sprejem dveh ali več otrok iz družine v isti vrtec 9 

6 

Družina s predšolskimi vzdrževanimi otroci (upošteva se ena izmed variant):   

a 3 otroci ali več 3 

b 2 otroka 2 

c 1 otrok 1 

7 

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) 

  

a tri leta (oz. tri leta bo dopolnil do konca koledarskega leta) in več 12 

b dve leti in več 10 

c enajst mesecev in več 7 

8 
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam, pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno 
prosto mesto v vrtcu 

15 

  SKUPAJ TOČKE  
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Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtec se bodo vsi čakalni seznami otrok v javnih vrtcih na območju Občine Dobrova-
Polhov Gradec združili v centralni čakalni seznam. Centralni čakalni seznam bo objavljen na oglasnih deskah v vseh javnih vrtcih 
na območju občine in na njihovih spletnih straneh ter na spletni strani občine. Vrtec, ki bo imel po končanem postopku sprejema 
otrok v vrtec, novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, 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 eno 
izmed izbir (vrtec prve izbire, vrtec druge izbire, vrtec tretje izbire) ali če so se v vlogi opredelili za katerikoli vrtec (vrtec četrte 
izbire), glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.  
 

VIII. IZJAVA VLAGATELJA/ICE 

Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki, navedeni 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. Če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire, dovoljujem, da le-ta posreduje vlogo tistemu vrtcu, v katerega bo otrok sprejet iz 
centralnega čakalnega seznama.  
 
Datum: _________________________________________                     Podpis vlagatelja/ice:____________________________ 
 
 
 
 
 

KONTAKTNE INFORMACIJE JAVNIH VRTCEV OBČINE DOBROVA-POLHOV GRADEC 
VRTEC Naslov enote Naslov uprave vrtca Telefon Spletna stran 

OŠ Dobrova –  
Enota VRTEC DOBROVA 

Stara cesta 13,  
1356 Dobrova 

Cesta 7. Maja 20,  
1356 Dobrova 

01/ 360 12 20 www.vrtecdobrova.si 

OŠ Dobrova –  
Enota VRTEC BREZJE 

Brezje pri Dobrovi 18,  
1356 Dobrova 

Cesta 7. Maja 20,  
1356 Dobrova 

01/ 360 12 20 www.vrtecdobrova.si 

Enota VRTEC pri  
OŠ POLHOV GRADEC 

Polhov Gradec 95,  
1355 Polhov Gradec 

Polhov Gradec 95,  
1355 Polhov Gradec 

059 082 658 www.ospg.si 

Enota VRTEC pri  
POŠ ŠENTJOŠT 

Šentjošt nad Horjulom 54, 
1354 Horjul 

Polhov Gradec 95,  
1355 Polhov Gradec 

059 082 658 www.ospg.si 
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC 
SPLOŠNA OPOMBA 
Vloga za vpis otroka v vrtec odda eden od staršev ali otrokov 
skrbnik. Vlogo za vpis se odda v vrtec kadarkoli med letom in v 
času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto.  
I. 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 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 odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi 
potrebami 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 centra za 
socialno delo, kaj je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri 
za socialno delo. 
 
II. PODATKI O OTROKU 
Vpišite podatke o otroku. 
 
III. 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 otrok v vrtec ali uvrstitvi na čakalni seznam samo iz vrtca 
prve izbire. 
V vrtec se sprejme toliko otrok, kot je prostih mest v vrtcu. Otroke, 
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 obvestilo o prednostnem vrstnem 
redu. 
Po končanem postopku sprejema otrok v vseh vrtcih prve izbire se 
v informacijskem sistemu Občine Dobrova-Polhov Gradec za vpis 
otrok v vrtec čakalne sezname vseh vrtcev združi v centralni 
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 

kot eno od dodatnih možnosti v okviru izbire katerikoli vrtec. Če v 
nobenem od izbranih vrtcev ne bo prostega mesta, bo otrok 
sprejet v katerikoli drug vrtec, ki bo imel prosto mesto, če so starši 
izbrali možnost vključitve otroka v katerikoli vrtec. 
 
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, se šteje, da so umaknili vlogo za vpis v 
vrtec, otrok ne ostane na centralnem čakalnem seznamu in otroku 
pri vpisu v vrtec za naslednje šolsko leto ne bo pripadalo  15 točk 
po kriteriju št. 8, ker je imel možnost vključitve v vrtec. 
 
Centralni čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta 
(31.8.), za katerega je bil oblikovan. 
 
IV. SOROJENCI  
V tabelo vpišite priimek in ime ter EMŠO dvojčkov, trojčkov oz. 
sorojencev, ki jih v razpisanem šolskem letu hkrati z otrokom, za 
katerega izpolnjujete to vlogo, vpisujete v vrtec. Vpišite tudi 
podatke sorojenca, ki je že vključen v vrtec, razen če bo v tekočem 
koledarskem letu dopolnil šest let. 
V primeru, da vključujete več otrok hkrati v vrtec, je potrebno 
vlogo za vpis otroka v vrtec vložiti za vsakega otroka posebej. 
 
V. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH 
Vpišite zahtevane podatke.  
Starši, ki imajo stalno prebivališče na območju občine Dobrova-
Polhov Gradec neprekinjeno najmanj od 1.1. predhodnega leta 
pred javnim vpisom novincev obkrožijo DA, k vlogi priložijo 
dokazilo, ki je navedeno v vlogi. 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 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 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. 
 
VI. CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM 
Ustrezno obkrožite. Register bo avtomatično dodelil pripadajoče 
točke, zato dokazilo ni potrebno. 
 
VII. 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 se točkujete tudi sami. 
 
VIII. IZJAVA 
Vlagatelj na koncu podpiše izjavo, s katero: 
potrjuje, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in 
popolni, za kar prevzema materialno in kazensko odgovornost; 
dovoljuje vrtcu, da podatke uporablja za vodenje postopka 
sprejema in vključitve otroka v program vrtca in dovoljuje vrtcu, 
da le-ta posreduje vlogo tistemu vrtcu, v katerega bo otrok sprejet 
iz centralnega čakalnega seznama. 


