Pred izpolnjevanjem preberite navodila!

Šol. leto: _________ / __________

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo
preverila komisija za sprejem otrok v vrtcu
pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki
jih vodijo v skladu z zakonom.

Datum oddane vloge: _____ / _____ / _______
Šifra otroka:
(izpolni vrtec)

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC _______________________________
(napišite ime vrtca, ki je vaša prva izbira in kamor boste oddali vlogo)

I. PODATKI O OTROKU
1. Priimek in ime __________________________________________________________________________________
EMŠO

Datum rojstva ________________

Spol:

M

Ž

(ustrezno obkrožite)

Naslov stalnega bivališča _________________________________________________________________________
Poštna številka _______ Pošta___________________Občina stalnega bivališča _____________________________
Naslov začasnega bivališča _______________________________________________________________________
Poštna številka ________Pošta___________________Občina začasnega bivališča ___________________________
Želeni datum vključitve otroka v program vrtca:________________ (pogoj za vključitev je dopolnjenih 11 mesecev starosti)
2. Navedite razvojne in zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom v vrtcu:
_______________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
3. V razpisanem šolskem letu hkrati z zgoraj navedenim otrokom vpisujete v isti vrtec na območju Mestne občine
Ljubljana dvojčka, trojčke, četverčke oz. še enega otroka iz iste družine, ki ga vpisujete v oddelek prvega starostnega
obdobja.
Priimek in ime dvojčka, trojčkov, četverčkov… oz. sorojenca,
ki ga hkrati vpisujete v oddelek prvega starostnega obdobja

EMŠO otrok

V vrtcu je že vključen otrok iz iste družine, razen v primeru, ko ta otrok v tekočem koledarskem letu dopolni starost šestih let.

Če je otrok že vključen v vrtec, ki ni vaša prva izbira, dajete izrecno privolitev za preverjanje resničnosti
podatkov v vrtcu kjer je vključen.
OPOZORILO:

Priimek in ime otroka že vključenega v vrtec

EMŠO otrok

VRTEC

4. Otrok v preteklem letu ni bil sprejet v vrtec na območju MOL in je še vedno na čakalni listi za sprejem. Če je bil otrok
odklonjen v vrtcu, kjer ne boste oddali te vloge za sprejem otroka v vrtec, priložite dokazila navedena pod »Dokumenti za
dokazovanje«:
DA
NE
(ustrezno obkrožite)

II. ŽELENI VRTEC
Izberite enega ali dva vrtca in programa ter ob njiju vpišite še šifro, ki jo najdete v šifrantu v priloženih navodilih skupaj z
dodatnimi informacijami o programih in vrtcih. Kot prvega izberite tisti vrtec, v katerega si najbolj želite vključiti vašega
otroka, kot drugega pa tistega, ki bi ga izbrali, če otroka ne bi bilo mogoče vključiti v prvi vrtec. Poleg izbranih vrtcev se
lahko odločite še za tretjo možnost* (pojasnilo glej spodaj).
1. _____________________________________ _____________________________________
Ime vrtca, ki je vaša prva izbira in kamor boste oddali vlogo

Program

Šifra

2. _____________________________________ _____________________________________
Ime vrtca, ki je vaša druga izbira

Program

Šifra

3*. V primeru, da otrok ni sprejet v enega izmed obeh želenih vrtcev, želite mesto v kateremkoli vrtcu na območju MOL:
DA
NE
(ustrezno obkrožite)

*Če obkrožite pri 3. točki DA pomeni, da želite mesto v kateremkoli vrtcu na območju Mestne občine Ljubljana in se s tem
obvežete, da boste v primeru ponujenega mesta v vrtcu, to mesto tudi sprejeli. V primeru, da obkrožite DA in ponujeno prosto
mesto odklonite, se otroka črta s skupne čakalne liste in v razpisanem šolskem letu ne boste dobili več mesta v vrtcu, razen v
primeru novega razpisa. Pri vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto otroku ne bo pripadalo 10 točk pri kriteriju št. 8, ker
otrok ni ostal na čakalni listi. Če obkrožite NE in vaš otrok v prvem in drugem krogu sprejema otrok v vrtec ne bo sprejet,
pomeni, da bo ostal na skupni čakalni listi za mesto v vrtcu, ki ste ga zapisali pod št. 1 in št. 2.

III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH
1. Vlagatelj – s k r i ž c e m ( X ) o z n a č i t e k d o j e v l a g a t e l j , n a č i g a r n a s l o v s e p o š i l j a p o š t a :
Mati (oz. zakonita skrbnica)
2.

Oče (oz. zakoniti skrbnik)

Priimek in ime
EMŠO
Naslov stalnega
prebivališča
Poštna številka in pošta
stalnega prebivališča
Občina stalnega
prebivališča
Naslov začasnega
prebivališča
Poštna številka in pošta
začasnega prebivališča
Občina začasnega
prebivališča

3.

Imam status tujca v RS

(za status priložite dokazila navedena
pod »Dokumenti za dokazovanje«)

DA

NE

Tel./GSM:
4. Za obvestila in dopolnitve
vloge ste dosegljivi e-mail:
5.

Študent/ka

(za status priložite dokazila navedena
pod »Dokumenti za dokazovanje«)

6**.

Ste zaposleni?

DA

NE

Tel./GSM:
e-mail:
DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Kraj zaposlitve
Ulica in hišna številka

Ulica in hišna številka

7**. Ali ste upravičeni do otroškega dodatka za otroka, katerega vpisujete v vrtec in imate v zadnji veljavni Odločbi o
pravici do otroškega dodatka določen prvi dohodkovni razred po lestvici, ki je opredeljena v Zakonu o starševskem
varstvu in družinskih prejemkih (priložite dokazila navedena pod »Dokumenti za dokazovanje«)?
DA
NE
(ustrezno obkrožite)

**Zakon o vrtcih ne predvideva, da bi evidenca vpisanih otrok vsebovala podatke, po katerih vas sprašujemo pod točko 6 in 7, zato
vam na ta vprašanja, v kolikor ne želite, ni potrebno odgovoriti. V primeru točke 7 to pomeni, da posledično ne boste pridobili sicer
pripadajočih točk, v kolikor ne boste posredovali Odločbe o pravici do otroškega dodatka.

IV. IZJAVA

S podpisom zagotavljam, da so navedeni podatki točni in resnični. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja z namenom za katerega so bili
zbrani in v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov za potrebe centralne evidence vpisa otrok. Če bo otrok sprejet v
vrtec – druga izbira ali katerikoli vrtec na območju Mestne občine Ljubljana, vrtcu dovoljujem, da posreduje vlogo vrtcu, v katerega je
otrok sprejet. O vsaki spremembi podatkov bom vrtec sproti obveščal/a.
Datum: _____________________________

Podpis vlagatelja: _______________________________________
Dokumenti za dokazovanje

Listine, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec:
 Odločba o usmeritvi, ki potrjuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami.
 Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine (vsebuje navedbe, da je
družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oz. položaj družine,
obravnavana s strani CSD, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo
centri).
Status tujca v RS:
 Veljaven potni list, iz katerega je razvidno državljanstvo in potrdilo o prijavi
stalnega ali začasnega prebivališča.
V primeru, ko je potrebno dokazati, da ste zavezanec za plačilo dohodnine v
Sloveniji, morate predložiti še delovno dovoljenje.
Otroški dodatek:
 Zadnja veljavna Odločba o pravici do otroškega dodatka, ki ne sme biti starejša
od 12 mesecev, iz katere je razvidno, da imate določen prvi dohodkovni razred.

Enostarševska družina priloži enega od spodaj naštetih dokumentov:
 Dokazilo o vložitvi zahteve za začetek postopka o dodelitvi otroka in določitvi
višine preživnine na pristojnem sodišču.
 Sodbo oz. sklep sodišča o sodno določeni preživnini in dodelitvi otrok.
 Odločbo ZPIS 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.
Status študenta:
 Potrdilo o vpisu na študij.
Otrok je ostal na čakalni listi:
 Potrdilo vrtca, kjer je bil otrok v preteklem šolskem letu odklonjen in je celo leto
ostal na čakalni listi, razen če je to vrtec, kamor boste oddali to Vlogo za sprejem
otroka v vrtec.

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC
SPLOŠNA OPOMBA
Vloga za vpis se odda v vrtec kadarkoli med letom in v času javnega
vpisa novincev za novo šolsko leto. Oddate lahko le eno vlogo v vrtec,
ki je vaša prva izbira (napišete ga pod točko II. 1.).
OPOZORILO:
Centralna evidenca vpisa omogoča vnos le ene vloge za posameznega
otroka. Če oddate več vlog v različne vrtce, tvegate, da bo vloga
vnesena v vrtcu, ki morda ni vaša prva izbira. Pravilnost podatkov,
navedenih v vlogi, bo preverila komisija za sprejem otrok v vrtec pri
upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z
zakonom.
I. PODATKI O OTROKU
1.Vpišite podatke o otroku. Pri želenem datumu vključitve napišite datum
novega šolskega leta (npr. 1. 9. 2010) oz. datum, ko otrok dopolni
starost 11 mesecev oz. datum, ko se staršem izteče Odločba o
starševskem nadomestilu.
2.Navedite razvojne in zdravstvene posebnosti, ki bodo vrtcu v
informacijo pri oblikovanju oddelkov in so pomembne za otrokovo
varnost in za delo z otrokom.
3.V tabelo vpišite priimek in ime ter EMŠO dvojčkov, trojčkov,
četverčkov…, ki jih v razpisanem šolskem letu hkrati z otrokom, za
katerega izpolnjujete to Vlogo za sprejem v vrtec, vpisujete v isti vrtec.
Oziroma vpišite priimek in ime ter EMŠO otroka, ki ga v razpisanem
šolskem letu hkrati z otrokom, za katerega izpolnjujete to Vlogo za
sprejem v vrtec, vpisujete v oddelek prvega starostnega obdobja v
istem vrtcu. V prvo starostno obdobje se vpisuje otroke v starosti od
enega do treh let. Vpišete tudi podatke otroka, ki je že vključen v vrtec,
razen v primeru, ko ta otrok v tekočem koledarskem letu dopolni starost
šestih let. Po kriteriju št. 5, vam namreč pripadajo tri (3) točke.
4.Če ste vpisali otroka v vrtec že v preteklem šolskem letu in je le-ta
ostal na čakalni listi tekočega šolskega leta v kateremkoli vrtcu MOL,
obkrožite DA. V tem primeru pripada otroku pri kriteriju št. 8 deset (10)
točk. Če boste vlogo oddali v vrtcu, kamor otroka v preteklem šolskem
letu niste vpisali, morate k vlogi priložiti potrdilo, ki vam ga izdajo v
vrtcu, kjer je otrok ostal na čakalni listi. V primeru, ko letos vpisujete
otroka v vrtec prvič oz. ste v lanskem šolskem letu dobili mesto v vrtcu
in ste ga odklonili ali pa ste otroka vpisali v vrtec po zaključenem
javnem vpisu in vloge ni obravnavala komisija, otrok ni upravičen do 10
točk pri kriteriju št. 8, zato obkrožite NE.
II. ŽELENI VRTEC
Izberite enega ali dva vrtca. Obvezno morate pod št. 1. napisati vrtec, v
katerega si najbolj želite vključiti vašega otroka. Če želite, pod št. 2.
napišite vrtec, ki bi ga izbrali, če otroka ne bi bilo mogoče vključiti v prvi
vrtec. Poleg izbranih vrtcev se lahko odločite še za tretjo možnost, kjer
obkrožite DA, če želite, da je otrok sprejet v kateremkoli vrtcu na območju
Mestne občine Ljubljana in to v primeru, ko ne bo sprejet v vrtec pod št.
1. oz. št. 2. V kolikor se s tem ne strinjate, obkrožite NE.
OPOZORILO:
Če obkrožite DA pri št. 3. pomeni, da bo vaš otrok v tretjem krogu
procesa sprejema otrok v vrtce ob pojavu prostega mesta
razporejen v katerikoli vrtec. S tem ste se odločili, da ponujeno
prosto mesto tudi sprejmete.
V primeru, da obkrožite DA in ponujeno prosto mesto odklonite, se
otroka črta s skupne čakalne liste in v razpisanem šolskem letu ne
boste dobili več mesta v vrtcu, razen v primeru novega razpisa. Pri
vpisu otroka v vrtec za naslednje šolsko leto, otroku ne bo pripadalo
10 točk pri kriteriju št. 8, ker otrok ni ostal na čakalni listi.
Če obkrožite NE in vaš otrok v prvem in drugem krogu sprejema
otrok v vrtec ne bo sprejet, pomeni, da bo ostal na skupni čakalni
listi za mesto v vrtcu, ki ste ga zapisali pod št. 1 in št. 2 oziroma pod
program, ki ste ga navedli pod št. 1.

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.
4. 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.
5. krajši program – popoldne: izvaja ga en vrtec in sicer dvakrat na teden
po tri ure v popoldanskem času. Namenjen je otrokom od prvega leta
starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo in varstvo otrok.
6. prilagojeni program v razvojnem oddelku: izvajajo ga vrtci, ki imajo
organizirane razvojne oddelke za otroke s posebnimi potrebami, ki so z
Odločbo o usmeritvi razporejeni 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.
Kako napisati vrtec na vlogo:
V spodnji tabeli imate navedene vse javne vrtce na območju Mestne
občine Ljubljana skupaj s programi, ki jih ponujajo. Na vlogo napišete z
besedo ime vrtca, program, ki ga potrebujete in ga izvaja vrtec in šifro.
Tako kot je zapisano v spodnji tabeli.
Vrtec

Program

Šifra

Ciciban

Dnevni program – dopoldne

0

1

Ciciban

Prilagojeni program v razvojnem oddelku

0

1

6

Črnuče

Dnevni program – dopoldne

0

2

1

Dr. France Prešeren

Dnevni program – dopoldne

1

7

1

Galjevica

Dnevni program – dopoldne

2

0

1

H. Ch. Andersen

Dnevni program – dopoldne

0

3

1

H. Ch. 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

Jelka

Krajši program – popoldne

0

5

5

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

Dnevni program – izmenično

0

9

3

1

Najdihojca

Prilagojeni program v razvojnem oddelku

0

9

6

Otona Župančiča

Dnevni program – dopoldne

1

0

1

Otona Župančiča

Prilagojeni program v razvojnem oddelku

1

0

6

Pedenjped

Dnevni program – dopoldne

1

1

1

Pod gradom

Dnevni program – dopoldne

1

6

1

Pod gradom

Prilagojeni program v razvojnem oddelku

1

6

6

Šentvid

Dnevni program – dopoldne

1

2

1

Trnovo

Dnevni program – dopoldne

2

2

1

Viški gaj

Dnevni program – dopoldne

2

4

1

Viški gaj

Dnevni program – celodnevno

2

4

2

Javni vrtci Mestne občine Ljubljana izvajajo dnevni in krajši program ter
prilagojeni program v razvojnih oddelkih.

Viški vrtci

Dnevni program – dopoldne

1

3

1

Vodmat

Dnevni program – dopoldne

0

6

1

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.

Vodmat

Dnevni program – izmenično

0

6

3

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

Dnevni program – popoldne

1

4

4

2. dnevni program – celodnevno: izvaja ga en javni vrtec. 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 v
času med 5.30 in 21.00.
3. dnevni program – izmenično: izvajajo ga le nekateri javni vrtci. Traja od
šest do devet ur dnevno. Namenjen je otrokom od prvega leta starosti

Več informacij o vrtcih in programih najdete na spletni strani
posameznega vrtca, lahko pa pokličete tudi v vrtec. Kontaktne informacije
so v okvirju na zadnji strani navodil.

Kriteriji

Št.

III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH
1.Vlogo za sprejem otroka v vrtec izpolni eden od staršev ali zakoniti
zastopnik, ki s svojim podpisom jamči za resničnost podatkov. Vsa
obvestila v zvezi z vpisom bo vrtec pošiljal na naslov vlagatelja, zato
vlagatelja označite s križcem (X).

1.

3.Starši s statusom tujca v RS obkrožijo DA in k vlogi priložijo dokazila, ki
so navedena pod »Dokumenti za dokazovanje«. Državljani Republike
Slovenije obkrožijo NE.

b
c
č
2.

4.Napišite kontaktne podatke, na katerih ste dosegljivi v primeru
dopolnitve podatkov.
OPOZORILO:
Za dopolnitev podatkov na vlogi za sprejem vas lahko iz vrtca
pokličejo preko telefona, pošljejo vsebino po redni ali e-pošti .
5. Starši, ki so študentje in niso v delovnem razmerju, obkrožijo DA. K
vlogi priložijo dokazilo, ki je navedeno pod »Dokumenti za
dokazovanje«. Tisti starši, ki niso študentje, obkrožijo NE.
6. Zakon o vrtcih ne predvideva, da bi evidenca vpisanih otrok vsebovala
podatke o zaposlitvi, zato vam na ti dve vprašanji ni potrebno
odgovoriti. V primeru, da želite, da bi bil vaš otrok razporejen v enoto
vrtca, ki je blizu kraja vaša zaposlitve, pa lahko na vprašanji odgovorite.
Ne obvezno lahko izpolnite rubriko o zaposlitvi.
7. Zakon o vrtcih ne predvideva, da bi evidenca vpisanih otrok vsebovala
podatke o družinskih prejemkih, zato vam na to vprašanje ni potrebno
odgovoriti, kar pomeni, da posledično ne boste pridobili sicer
pripadajočih točk, v kolikor ne boste posredovali Odločbe o pravici do
otroškega dodatka. V primeru, da želite prejeti štiri (4) točke iz kriterija
4, pa na vprašanje odgovorite tako, da obkrožite DA, če imate v zadnji
veljavni Odločbi o pravici do otroškega dodatka, ki ne sme biti starejša
od 12 mesecev, določen prvi dohodkovni razred po lestvici, ki je
opredeljena v Zakonu o starševskem varstvu in družinskih prejemkih. K
vlogi priložite dokazila, ki so navedena pod »Dokumenti za
dokazovanje«.

Otrok in starši imajo stalno prebivališče na območju Mestne občine
Ljubljana
Otrok v enostarševski družini ima skupaj z enim od staršev stalno
prebivališče v Mestni občini Ljubljana
Otrok tujcev, ki ima skupaj vsaj z enim od staršev stalno ali začasno
prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana in je vsaj eden od
staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji
Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče
na območju Mestne občine Ljubljana

3.

4.

5.

6.

Vlagatelj s podpisom na vlogi prevzema odgovornost za točnost in
resničnost navedenih podatkov. Hkrati dovoljuje vrtcu, da podatke
uporablja v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov za
potrebe centralne evidence vpisa otrok. Če otrok ne bo sprejet v vrtec, v
katerega je bila oddana vloga, vrtec lahko posreduje vlogo tistemu vrtcu,
v katerega je otrok sprejet. Z izjavo se vlagatelj tudi zaveže, da bo o vsaki
spremembi podatkov vrtec sproti obveščal.
DOKUMETNI ZA DOKAZOVANJE
Po potrebi k vlogi za sprejem otrok za posamezni status priložite enega
od naštetih dokumentov.
Dodatne informacije so vam na voljo tudi na
spletni strani Mestne občine Ljubljana:
http://www.ljubljana.si/si/zivljenje-v-ljubljani/druzine-otroci-mladi/vrtci
8.

9.

C I C I B AN
ČRNUČE
DR. F. PREŠEREN
G AL J E V IC A
H . C H . AN D E R S E N
J AR Š E
JELKA
KOLEZIJ A
LEDIN A
MIŠKOLIN
ML AD I R O D
MOJ C A
N AJ D IH O J C A
O T O N A Ž U P AN Č I Č A
PEDENJPED
P O D G R AD O M
Š E N T V ID
TRNOVO
V IŠ K I G AJ
VIŠK I VRT CI
V O D M AT
VRHOVCI
ZEL EN A J AM A

Šarhov a ulica 29
Du najsk a c es ta 40 0
Erjavčeva cesta 29
Galj ev ic a 35
Rašiška 7
Rožič ev a 10
Glav arjeva ulica 18a
Rezij ans ka 22
Ču fa rj ev a u lic a 1 4
Novo Polje, C. VI/1
Črtomirova ulica 14
L ev ičn iko v a ulic a 11
Gorazdova 6
Parm ska cesta 41
C e ru t o v a u l ic a 6
Pr a p ro tn ik o v a u l ic a 2
Ul. pregnancev 6
Kolezijska ulica 11
Rešk a ulic a 31
J am ova c e sta 2 3
Korytkova 24
Vrho v c i, C. XI X/1 0
Zv ezna 24

40
10
20
00
63
40
80
30
40
31
81
10
20/25
57/52
14/15
00
50
56
12
40
00
52
10

50
45

Ob izpolnjevanju kriterija 1. a ali 1. b ali 1. c imajo/ima starši stalno
prebivališče (tujec pa lahko tudi začasno) na območju Mestne občine
20
Ljubljana neprekinjeno najmanj 1 leto na dan 31. 12. v letu pred
javnim vpisom novincev
Ob izpolnjevanju kriterija 1. a ali 1. b ali 1. c ima eden od staršev
stalno prebivališče na območju Mestne občine Ljubljana neprekinjeno
15
b
najmanj 1 leto na dan 31. 12. v letu pred javnim vpisom novincev,
drugi od staršev pa manj
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
sme biti starejša od 12 mesecev, določeno višino otroškega dodatka za
4
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
12
b dve leti in več
10
c enajst mesecev in več
7
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 izmed 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
č
leta oziroma najkasneje štiri mesece po oblikovanju novega oddelka
3
med šolskim letom
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 2. prihodnjega koledarskega
d
leta oziroma najkasneje pet mesecev po oblikovanju novega oddelka
2
med šolskim letom
11 mesecev bo dopolnil do vključno 1. 3. prihodnjega koledarskega
e
leta oziroma najkasneje šest mesecev po oblikovanju novega oddelka
1
med šolskim letom
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na čakalno listo, pa med
šolskim letom ni bil sprejet v vrtec na območju Mestne občine Ljubljana 10
zaradi pomanjkanja prostih mest 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
dodeli 45 točk

K O N T AK T N E IN F O R M AC IJ E J AV N IH V R T C E V M E S T N E O B Č IN E L J U B L J AN A
Naslov
Telefon
Spletna stran
E-mail
63
74
26
47
53
21
91
46
82
51
51
34
59
97
26
26
03
46
52
51
71
52
67

50

Stalnost bivanja v Mestni občini Ljubljana (upošteva se ena izmed variant):

VRTEC

01/563
01/589
01/241
01/420
01/507
01/586
01/580
01/420
01/230
01/528
01/437
01/513
01/515
01/520
01/549
01/241
01/513
01/420
01/244
01/244
01/520
01/244
01/520

50

a

7.

IV. IZJAVA

Prebivališče (upošteva se ena izmed variant):
a

2.Vpišite zahtevane podatke. Če imajo starši/eden od staršev status tujca
v RS, ki so/je zavezanci/zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji
in nima(jo) stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vpišete naslov
pod začasno prebivališče.

Št.
točk

www. v r te c - c ic ib a n . s i
www.vrtec-crnuce.si
www.vrtec-franceprese ren.com
www. v r te c - g a lj e v ic a .s i
www.v-hcandersen.lj.edus.si
www.vrtec-j arse.si
www.vrtec-j elka.si
www.vrteckolezija.s i
www. v r te c - le d in a . o rg
www.vrtec-miskolin.si
www.vrtec-mladirod.s i
www.vrtec-mojca.com
www. najdihojca .si
www.vrtecoz-lj .s i
www.v r te c-pe de n jp ed .s i
www.vrtec-podgradom .org
www. v r te c s e n tv id .s i
www.vrtectrnov o.si
www.v iskigaj.si
www. v is k iv rt c i. s i
www.v r te cv o dm at.s i
www.vrtec-v rhov ci.si
www. ze lenaj am a.s i

vrtec .c ic ib an @gu es t.a rn es .s i
vrtec -c rnuc e @gue st.a rne s .s i
vrtec -e rja vc e va @gue s t.a rne s.s i
vrtec .g al je vica @gu es t.a rn es .s i
vrtec .a nd ers en @gu es t.a rn es .s i
vp is @ vrt ec -ja rs e.s i
info@vrtec-jelka.s i
info@vrteckolezija .si
vrtec -led ina @gu es t.a rn es .s i
vrtec .mis ko lin@g ues t.a rnes . si
vrtec .mla d i-ro d @gu es t.a rn e s .s i
vrtec .mojca @gu es t.a rn es .s i
vrtec .n ajdiho jca -lj@g ue st.a rne s.si
vrtec -oz .os kr.@gu es t.a rn es .s i
vrtec .p ed enjpe d@g ue st.a rne s.si
vrtec -po d -g ra dom@gu es t.a rn es .s i
vrtec .sentvid@guest.a rnes.s i
vrtec .t rno vo@ s iol.ne t
vrtec .vis ki -g aj@gu es t.a rn es .s i
info@viskivrtc i.si
vrtec -vod mat @gue s t.a rne s .s i
vrtec .vrho vc i@g ue st .a rne s.s i
vrtec @z elen aja ma .si

