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ČAKALNI SEZNAM OTROK ZA ŠOLSKO LETO 2022/2023 
 
 

Skladno  z  Zakonom  o  vrtcu  (Uradni  list  RS,  št.  100/2005-UPB2  s  spremembami)  lahko 
vrtec  sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljajo več 
pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

V Vrtec Bled je bilo v času rednega vpisa oddanih 69 vlog za vpis otrok v šolskem letu 2022/23. 
Komisija za sprejem otrok v Vrtec Bled je na svoji seji dne 22. 4.2022 obravnavala vse vloge, 
prejete v rednem razpisnem roku, ter določila število točk po posameznih kriterijih in prednostni 
vrstni red otrok. Vrtec je na podlagi prednostnega vrstnega reda ter prostih mest sprejel vseh 
52 otrok, ki s 1. 9. (ali v septembru) izpolnjujejo starostni pogoj za sprejem v vrtec (in zaključen 
starševski dopust). 17 otrok v septembru še ne izpolni vseh pogojev, zato se jih uvrsti na 
čakalni seznam glede na doseženo število točk in glede na starost (starejši otrok ima 
prednost), za sprejem od oktobra dalje  
 
V vrtec se jih sprejema na podlagi 17. člena Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradno glasilo 
slovenskih občin, št. 14/2017). 
 
 

ČAKALNI SEZNAM  
 
 
 

Za sprejem v OKTOBRU 2022 

Zaporedna  
številka 

Šifra Točke 
(Možni) datum  
vključitve 

1. 782 51 06.10.2022 

Za sprejem v NOVEMBRU 2022 

  Šifra Točke 
(Možni) datum  
vključitve 

1. 843 45 19.11.2022 

2. 842 21 21.11.2022 

3. 798 10 14.11.2022 

  

Za sprejem v DECEMBRU 2022 

  Šifra Točke 
(Možni) datum  
vključitve 

1. 791 51 07.12.2022 

2. 829 51 31.12.2022 

3. 796 40 23.12.2022 

4. 805 30 16.12.2022 

    

http://www.vrtec-bled.si/


Za sprejem v JANUARJU 2023 
 

  Šifra Točke 
(Možni) datum  
vključitve 

 1. 797 45 16.01.2023 

 2. 790 40 03.01.2023 

3. 807 40 03.01.2023 

 4. 794 40 11.01.2023 

 5. 809 40 20.01.2023 

    

Za sprejem v FEBRUARJU 2023 

 

  Šifra Točke 
(Možni) datum  
vključitve 

1. 825 40 03.02.2023 

2. 802 22 01.02.2023 

3. 823 10 15.02.2023 

Za sprejem v MARCU 2023 

 

  Šifra Točke 
(Možni) datum  
vključitve 

 1. 834 41 01.03.2023 

 

 
*Čakalni seznam se lahko spremeni le v primeru podaljšanja starševskega dopusta v obliki 
polne odsotnosti z dela starša že sprejetega otroka. V tem primeru veljavna pogodba med 
vrtcem in starši preneha veljati, otroka pa se uvrsti na čakalni seznam (XIII. točka pogodbe). 
 
 
 

Veljavnost čakalnega seznama:  do 30. 6. 2023 

 

 

 

 
Opomba: 
Ostale otroke, ki so bili vpisani po rednem javnem vpisu, bomo sprejemali glede na število 
točk, starost in na podlagi prostih mest. Starši boste obveščeni o sprejemu, ko se sprosti prosto 
mesto. 


