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            VRTEC IG 
CESTA NA KUREŠČEK 70 
1292 IG 
 

 
IZPOLNI VRTEC 

 
Datum prejema vloge __________________ Sprejem odobren z dnem: ________________V skupino: _________________  
 
                                                                                                                                                                           Šifra otroka: ___________________ 

 

  

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO ___________/___________ 

 
 
 
 
VLAGATELJ/ICA: 
 
____________________________________________________________           oče        mati     skrbnik 

(priimek in ime)                                                                        (ustrezno obkrožite) 
 
 
  

I. PODATKI O OTROKU: _______________________________________     Spol:  M   Ž  
                                                (priimek in ime)                                                                      (ustrezno obkrožite) 

 
 

     
 1. Datum rojstva  __________________           EMŠO        
                                           
  
2. Naslov stalnega prebivališča   __________________________________________________    
 

     
Poštna št. _________   Pošta _________________Občina stalnega prebivališča __________________ 
 
 
3. Naslov začasnega prebivališča___________________________________________________                           

 
 
Poštna št. _______    Pošta _________________  Občina začasnega prebivališča _________________ 
 
 
4. Vrtec naj pošilja obvestila na naslov:   a) stalnega prebivališča    b) začasnega prebivališča 
         (ustrezno obkrožite) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PODATKE VPISUJTE S TISKANIMI ČRKAMI! 
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II. PODATKI O STARŠIH 
 
 Mati Oče 

Priimek in ime 

 

  

EMŠO 
  

                          

DAVČNA ŠTEVILKA 
  

                

STALNO PREBIVALIŠČE 
 

  

Ulica in hišna številka 
 

 
 

Poštna številka in pošta   

Občina   

ZAČASNO PREBIVALIŠČE  
 

 

Ulica in hišna številka   
Poštna številka in pošta   
Občina   
Telefonska številka   

Elektronski naslov   

Stalno bivališče v občini Ig 
več kot 2 leti  
 
(na dan 28.02. tekočega leta). 
 

DA          NE 
(ustrezno obkrožite) 

DA          NE 
(ustrezno obkrožite) 

Status tujca 
DA          NE 

(ustrezno obkrožite) 

DA          NE 
(ustrezno obkrožite) 

Zavezanec za dohodnino v RS 
Izpolnijo samo tujci in priložijo potrdilo o 
rezidentskem statusu. 

DA          NE 
(ustrezno obkrožite) 

DA          NE 
(ustrezno obkrožite) 

Status rednega študenta 
Priložite potrdilo o vpisu. 

DA          NE 
(ustrezno obkrožite) 

DA          NE 
(ustrezno obkrožite) 

Zaposlitev staršev 
Če ste obkrožili DA, priložite potrdilo o zaposlitvi. 
Če ste obkrožili NE in ste prijavljeni na Zavodu za 
zaposlovanje, priložite potrdilo ZRSZ. 

DA          NE 
(ustrezno obkrožite) 

DA          NE 
(ustrezno obkrožite) 

Otrok živi v enostarševski družini 
Če ste obkrožili DA, priložite enega izmed dokazil 
naštetih pod točko VI/3. 

 
DA          NE 

(ustrezno obkrožite) 

 



3 
 

 
III. CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM 
 
Otrok je bil uvrščen na čakalni seznam (odklonjen z odločbo-
obvestilom komisije) 

 

 
- v preteklem letu 
 

če ste obkrožili DA, napišite šolsko leto za katerega je bil uvrščen na centralni 
čakalni seznam) 

 
DA          NE 

(ustrezno obkrožite) 

 
- dve ali več let zapored 

 
(če ste obkrožili DA, napišite šolsko leto za katerega je bil uvrščen na centralni 
čakalni seznam) 

 
DA          NE 

(ustrezno obkrožite) 
 
 

 
Izpolnite, če je bil otrok v preteklem šolskem letu oziroma več let zapored uvrščen na centralni čakalni 
seznam, in mu ni bilo ponujeno prosto mesto v nobeni enoti Vrtca Ig. 
 
 

IV.  OTROCI V DRUŽINI 
 Priimek in ime  EMŠO status 

(predšolski, 
šolski, dijak, 

študent) 

že vključen v 
Vrtec Ig 

DA NE 

1.  
________________________ 

(otrok, ki ga vpisujete v vrtec) 

    

2.  
 
 

    

3.  
 
 

    

4.  
 
 

    

5.  
 
 

    

 
V razpredelnico pod zaporedno številko 1 vpišite otroka, za katerega oddajate vlogo za vpis. V 
nadaljevanju pa navedite vse ostale otroke v družini, ki se redno šolajo. Za predšolske otroke označite, 
če je otrok že vključen v Vrtec Ig. 
  
 

V. IZJAVA VLAGATELJA/ICE 
 

 
S podpisom zagotavljam, da so navedeni podatki resnični, točni in popolni. Vrtcu dovoljujem, da jih 
uporablja zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca. O vsaki spremembi 
podatkov bom vrtec sproti obveščal/a. 
 
 
 
V/na_____________________ dne____________________ Podpis vlagatelja/ice____________________ 
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VI. DOKAZILA                                  

 
1. 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). 

•  
2. 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. 
 

3. 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 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. 
• Potrdilo policije o pogrešani osebi. 

 
4. Status študenta: 

• Potrdilo o vpisu na redni, dodiplomski študij.  
 

5. Zaposlitev staršev 
• Če ste obkrožili DA, priložite potrdilo o zaposlitvi. Če ste obkrožili NE in ste prijavljeni na Zavodu za zaposlovanje, 

priložite potrdilo ZRSZ. 
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