
VRTEC CICIBAN 
Vrtec Ciciban, Za Povrtmi 6, 1275 Šmartno pri Litiji, Tel.: 01/ 898 73 25  

 

 

IZPOLNI VRTEC 

Datum prejema vloge _________________________    Številka __________________________     Šifra otroka  
 

 

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

VLAGATELJ/ICA  oče mati skrbnik 
 (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) 

Poštna št.           
 

Pošta __________________________________    Občina __________________________________ 

  
 Naslov začasnega prebivališča  

 (ulica in hišna številka) 

Poštna št.           
 

Pošta __________________________________    Občina __________________________________ 
 

Otrokove zdravstvene posebnosti,ki jih moramo v vrtcu poznati zaradi varnosti in ustreznega dela z njim (npr. 

posebnosti v razvoju otroka, alergije z dieto ipd.): _______________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________________________________ 
 

II. PODATKI O STARŠIH 

 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 
 

e-naslov 

 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 

 

_________________________________________ 
 

_________________________________________ 

Zaposlen/a  (obkroži) DA          /         NE DA          /         NE 
 

               Opomba: zaposleni morate priložiti potrdilo o zaposlitvi. 

 

III. VKLJUČITEV V VRTEC 

Otroka želim vključiti z dnem: _________________________    Predvideni čas v vrtcu od ____________ do ____________ ure. 
(Upoštevajte, da je starostni pogoj za sprejem v vrtec 11 mesecev.)                  (Upoštevajte, da je v dnevnem programu otrok lahko prisoten v  
          vrtcu do 9 ur na dan.) 

 
Otroka želim vključiti v skupino Sovice (Primskovo) ali Bučke (Kostrevnica) - obkroži. (Velja le za tiste starše, ki živite blizu Sovic ali Bučk.) 
 

     



 

IV. PRILOGE K VLOGI ZA VPIS 

Priloge k vlogi za vpis: 
(označite) 

 Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi slabega socialnega položaja družine 

 Odločba pristojnega organa, ki izkazuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami 

 Potrdilo o zaposlitvi 

 Dokaz o enoroditeljski družini 

 Status rednega študenta 

 Ostale priloge (napišite katere): __________________________________________                      

Na podlagi 9. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec, bo v primeru, če bo povpraševanje višje od razpoložljivih 
kapacitet, komisija o vrstnem redu za sprejem otrok odločala na podlagi sledečih kriterijev: 
 

 Kriterij 
Označijo 
starši (x) 

1. a Stalno prebivališče obeh staršev v občini Šmartno pri Litiji  

1. b Stalno prebivališče enega od staršev v občini Šmartno pri Litiji  

1. c 
Stalno prebivališče v občini Šmartno pri Litiji enega starša v enoroditeljski družini  
(s potrdilom, ki ga izda pristojna institucija) 

 

2. Otrok v enoroditeljski družini s potrdilom, ki ga izda pristojna institucija  

3. Otrok je bil preteklo leto uvrščen v prednostni vrstni red in ni bil sprejet  

4. a 
Otrok obeh zaposlenih staršev ali staršev študentov s potrdilom, ki ga izda pristojna 
institucija 

 

4. b 
Otrok enega zaposlenega starša ali enega starša študenta s potrdilom, ki ga izda 
pristojna institucija 

 

4. c Otrok zaposlenega starša ali starša študenta v enoroditeljski družini  

5. V vrtec Ciciban je že vključen brat ali sestra  

6. Otrok bo v naslednjem šolskem letu šoloobvezen  

7. a 2 otroka v družini, vključno z otrokom, ki ga vpisujete  

7. b 3 otroci v družini, vključno z otrokom, ki ga vpisujete  

7. c 4 ali več otroci, vključno z otrokom, ki ga vpisujete  

8. Otrok je eden izmed dvojčkov, trojčkov...  

9. a Otrok je star 3 leta in več  

9 b Otrok je star 2 leti in več  

9. c Otrok je star 11 mesecev in več  

10. 
Otrok je v postopku usmerjanja na podlagi Zakona o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami 

 

 
 
 
 

S podpisom jamčimo, da so dani podatki resnični. Vrtcu dovoljujemo, da jih uporablja v skladu s predpisi o zbiranju 
in varstvu osebnih podatkov. O vsaki spremembi podatkov bomo vrtec sproti obveščali.  
 
 

Datum:                                                                  Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov:  
 
 


