
VRTEC GUMBEK V OŠ DOLENJSKE TOPLICE – VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 

 

 

 

 Podatke izpolni vrtec 

VRTEC "GUMBEK" V OSNOVNI  ŠOLI Številka dokumenta: ________________ 

DOLENJSKE TOPLICE Datum prejema:____________________ 

 Datum vključitve:___________________ 

Pionirska cesta 35 Oddelek: __________________________ 

8350 DOLENJSKE TOPLICE Datum izpisa: ______________________ 

Tel. / faks: 38 45 200 / 38 45 210  

 

 

 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 
  

 

  

Spodaj podpisan/a vlagatelji-ca (oče, mati, skrbnik) ______________________________________  

prosim za sprejem otroka v vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice z dnem ___________________ . 

 

1. Podatki o otroku: 

 

PRIIMEK IN IME OTROKA: _____________________________________________________  

SPOL (obkrožite): moški – ženski  DRŽAVLJANSTVO:  ___________________  

DATUM ROJSTVA: _______________________  KRAJ ROJSTVA: ______________________  

EMŠO:              
 

Naslov stalnega bivališča: __________________________________________________________  

Poštna številka in pošta: ___________________________  Občina: _________________________  

Telefonska številka doma:  ________________________  

 

2. Podatki o starših ali zakonitem zastopniku: 

 

MATI: Priimek in ime: ____________________________________________________________  

EMŠO:              
 

Naslov in občina stalnega bivališča (če se razlikuje od otrokovega): _________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Naslov začasnega bivališča: _________________________________________________________  

Telefonske številke za nujna sporočila: 

GSM: ______________________________ , tel. št. v službi: ______________________________  

Elektronski naslov: ________________________________________________________________  
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OČE: Priimek in ime: _____________________________________________________________  

EMŠO:              
 

Naslov in občina stalnega bivališča (če se razlikuje od otrokovega): _________________________  

 _______________________________________________________________________________  

Naslov začasnega bivališča: _________________________________________________________  

Telefonske številke za nujna sporočila: 

GSM: ______________________________ , tel. št. v službi: ______________________________  

Elektronski naslov: ________________________________________________________________  

 

DRUGE OSEBE za nujna sporočila in njihove telefonske številke: 

 

 _______________________________________________________________________________  

 

3. Označite program, v katerega želite vključiti otroka: 
 

a) Dnevni program   
 

Trajal bo od 6 do 9 ur dnevno. Izvajal se bo v času od 5.30 do 16.30. Namenjen bo otrokom 

od prvega leta starosti (oz. najmanj 11 mesecev) do vstopa v šolo. 
 

Najmlajši otroci bodo tudi v dislociranih enotah Vrtca Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice, 

kjer se bo program izvajal v času od 6.00 do 15.30. 
 

Starši plačajo največ 77 % cene programa, ker 23 % k ceni prispevajo občine vsem staršem 

otrok. 

Če starši vložijo vlogo za znižano plačilo vrtca (na Center za socialno delo), je njihov  

prispevek k ceni programa lahko tudi nižji, v skladu z izdano odločbo občine. V tem  

primeru lahko plačujejo najmanj 10 % oz. največ 77 % cene. Z odločbo občine pa so lahko  

plačila tudi oproščeni.   

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za drugega otroka 30% 

plačila, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca (dohodkovni razred v skladu s 24. 

členom ZUPJS), za vsakega nadaljnjega otroka pa so plačila oproščeni. 
 

b) Poldnevni program 
 

Trajal bo od 4 do 6 ur dnevno, izvajali ga bomo od 7.00 do 13.00. Namenjen bo otrokom od 

tretjega leta starosti do vstopa v šolo. Izvajali ga bomo, če bo dovolj prijav za odprtje 

oddelka. 
 

Starši plačajo največ 77 % cene programa, ker 23 % k ceni prispevajo občine vsem staršem 

otrok. 

Če starši vložijo vlogo za znižano plačilo vrtca (na Center za socialno delo), je njihov  

prispevek k ceni programa lahko tudi nižji, v skladu z izdano odločbo občine. V tem  

primeru lahko plačujejo najmanj 10 % oz. največ 77 % cene. Z odločbo občine pa so lahko  

plačila tudi oproščeni.   

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za drugega otroka 30% 

plačila, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca (dohodkovni razred v skladu s 24. 

členom ZUPJS), za vsakega nadaljnjega otroka pa so plačila oproščeni. 
 

Navedite približen čas, ko bo otrok v vrtcu: od __________ ure do __________ ure. 
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4. Navedite zdravstvene in razvojne posebnosti otroka, ki jih mora vrtec poznati za varno in 

ustrezno delo z otrokom (na primer: alergije, astma, dihalna stiska, vročinski krči, epilepsija, 

obravnave pri specialistih ali v razvojni ambulanti, razvojne posebnosti…). 

 

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________  

 

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem 

(20. člen Zakona o vrtcih, URL RS št. 100/05 UPB, 25/08). V skladu s Pravilnikom o sprejemu 

otrok v Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice dajejo prednost kriteriji, navedeni v 13. členu 

pravilnika. 

 

 

V primeru obravnave vlog na Komisiji za sprejem (obkroži) 

 

 

 

ŽELIM  NE ŽELIM 

 

 

 

uveljaviti prednost pri sprejemu otroka in prilagam izpolnjeno prilogo (kriteriji). 

 

 

 

Podpisani starš oz. skrbnik otroka izjavljam, da so podatki v vlogi resnični. Obvezujem se, da bom 

vsako spremembo podatkov pisno javil na upravo vrtca. 

 

 

Datum: __________________________  

 

Podpis vlagatelja-ice: 

 ______________________  

 

 

Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice zagotavlja, da bodo osebni podatki o starših in otrocih, 

zbrani v vlogi, uporabljeni samo v namene vodenja zakonsko predpisanih evidenc vrtca, potrebe 

obveščanja staršev in poravnave oskrbnine. 
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PRILOGA K VLOGI ZA VPIS OTROKA V VRTEC 

 

Podatki se zbirajo v soglasju s starši in se uporabijo le v namen odločanja o prednostnem sprejemu 

otroka_____________________________, rojenega _________________, v vrtec. 

 

Morebitne priloge in podatki k vlogi, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec: 

(20. člen Zakona o vrtcih – Ur.l. RS, št. 100/05 in 25/08). 
 

1. Predložena potrdila: 

a) mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine 

b) odločba pristojnega organa za otroka s posebnimi potrebami. 
 

2. Kriteriji za sprejem otrok v vrtec: 
Komisija obravnava le vloge za otroke, ki bodo do 1. 9. tekočega leta dopolnili 11 mesecev starosti. 

Komisija izmed prijavljenih otrok najprej izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi ali 

strokovno mnenje komisije za usmerjanje ali potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega 

položaja družine. Nato obravnava ostale vloge. Otroke sprejme po kriterijih, ki se upoštevajo in vrednotijo po 

naslednjem vrstnem redu.  

 

Komisija ovrednoti vloge po naslednjih kriterijih: 
        

 
KRITERIJ 

Število 

točk 

Dosežene 

točke 

1. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno 

prebivališče na območju občine Dolenjske Toplice 
50 

 

2. Starši ali eden od staršev otroka je študent s stalnim ali 

začasnim prebivališčem na območju občine Dolenjske Toplice, 

kar dokazuje potrdilo o vpisu 

10 

 

3. Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo 10   

4. Otrok je bil uvrščen v prednostni vrstni red v preteklem letu in 

v vrtec ni bil sprejet 
10 

  

5. Otrok obeh zaposlenih staršev, oz. zaposlenega starša, če gre za 

enoroditeljsko družino 
20 

  

6. V vrtec je že vključen otrokov brat ali sestra 10   

7. Sprejem dvojčkov ali obeh otrok hkrati 5   

8. Družina z več vzdrževanimi otroki:   

                                                           5 otrok ali več 5   

                                                           3 otroci 3   

                                                           2 otroka 1   

9. Starši, ki vpisujejo otroka zadnje leto pred vstopom v šolo 30   

 SEŠTEVEK:   

 
Pridobljene točke po posameznih kriteriji se seštevajo. 

Če več otrok doseže enako število točk, komisija na podlagi natančnejše preučitve oddane vloge določi vrstni 

red (starost otroka – prednost imajo starejši otrok, datum oddaje vloge, ipd…). 
 

Podpisan starš oz. skrbnik izjavljam, da so navedeni podatki resnični. Obvezujem se, da bom pisno 

javil vsako spremembo podatkov. 
 

 

 

Kraj in datum: __________________ Podpis vlagatelja:______________________ 


