
Podatke izpolni vrtec Šolsko leto 2023/2024 

 Datum prejema vloge: ___. ___. ______ 

 Šifra: ______________ 

 Datum vključitve: ___. ___. ______ 

 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC GUMBEK  
V OŠ DOLENJSKE TOPLICE 

 
S to vlogo vlagatelj zaprosi za sprejem otroka v Vrtec Gumbek v Osnovni šoli Dolenjske Toplice.  
 

Vrtec zbira podatke s privolitvijo staršev in jih bo uporabil za namen vodenja postopka vpisa in sprejema otroka v program vrtca. 

Pogoj za vključitev otroka v vrtec je dopolnjenih najmanj 11 mesecev starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega 

dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. 

 

Prosimo, pišite z velikimi tiskanimi črkami (razen e-naslova). 

 

Spodaj podpisan/a vlagatelj-ica (oče, mati, skrbnik) ........................................................................... , prosim za 

sprejem otroka v Vrtec Gumbek v OŠ Dolenjske Toplice z dnem ........................................................ . 

I. PODATKI O OTROKU: 

 Priimek in ime otroka .........................................................................................  Spol (obkrožite):  M  -   Ž 

 Datum rojstva:..............................................................  EMŠO:  

 Kraj rojstva:  ................................................................  

Naslov stalnega prebivališča: 

 Ulica in hišna številka:  .......................................................................................................................................  

 Poštna številka in pošta: ..............................................................  Občina:  .........................................................  

 Naslov začasnega prebivališča:  ..........................................................................................................................  

 
II. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH: 

  MATI  OČE 

Priimek in ime:  _____________________________  _____________________________ 

     

EMŠO:                             

Naslov stalnega prebivališča:  _____________________________  _____________________________ 

Poštna številka, pošta:  ________, ____________________  ________, ____________________ 

Občina in država stalnega 

prebivališča: 
 _____________________________  _____________________________ 

Naslov začasnega prebivališča:  _____________________________  _____________________________ 

Poštna številka in pošta 
začasnega prebivališča: 

 ________, ____________________  ________, ____________________ 

     

Telefonska številka za stike:  
             

 
             

                          
     

GSM:  
             

 
             

                          

Elektronska pošta:  _____________________________  _____________________________ 

             



III. PROGRAM VRTCA (ustrezno obkrožite): 

 

1. DNEVNI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE 
 

Trajal bo od 6 do 9 ur dnevno. Namenjen bo otrokom od prvega leta starosti (oz. najmanj 11 mesecev) do vstopa 
v šolo. 

 
2. POLDNEVNI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE 

 

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.  

 

IV. NAVEDITE ČAS, ko bo otrok v vrtcu: od ......................... ure, do ...................  ure (okvirno). 

 

V. NAVEDITE ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI OTROKA, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in delo z 

otrokom. (podatek je neobvezen) 

..........................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................  

..........................................................................................................................................................................................................................  

 

VI. PRILOŽENA POTRDILA (obkrožite ustrezno črko, če prilagate katero od potrdil): 

V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12 ZUJF, 

14/15-ZUUJFO in 55/17 - v nadaljevanju Zvrt) in Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Ur. 

l. RS št. 41/17) ima prednost pri sprejemu v vrtec otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra 

za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.  

 

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

b. načrt pomoči družini oz. zapisnik multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo, oz. ustrezna zakonska 

dokumentacija.  

 

VII. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC: 

Otroke se razvrsti v skladu s kriteriji, ki jih je določila občina Dolenjske Toplice v Pravilniku o sprejemu otrok v Vrtec 

Gumbek v osnovni šoli Dolenjske Toplice na svoji 19. redni seji občinskega sveta, dne 2. 3. 2022.  

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.  

Komisija za sprejem otrok v vrtec v primeru večjega števila vlog glede na razpoložljiva mesta, na podlagi podatkov, ki 

so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po 

posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red. Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, pri 

upravljavcih zbirk osebni podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če se ugotovi nepravilnosti podatkov, navedenih 

v vlogi, odloči na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov (20 a. člen Zvrt). 

Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij 

starosti otroka. Prednost ima starejši otrok. 

 

Starši sami označite kriterije tako, da obkrožite DA/NE pred ustrezno trditvijo v spodnji tabeli. 

Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli ustrezno število točk. 

 



KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC  

Smiselno obkrožite. Upošteva se ena izmed variant. 

Zap. 

številka 
Kriterij 

Ustrezno 

obkrožite 

1. PREBIVALIŠČE  

a) 
Starša ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno bivališče na območju občine 
Dolenjske Toplice. 

DA NE 

b) 
Otrok staršev tujcev, katerega nobeden od staršev nima stalnega prebivališča v Republiki 
Sloveniji in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji, ki ima 

skupaj z otrokom začasno prebivališče na območju občine Dolenjske Toplice. 

DA NE 

2. ZAPOSLITVENI STATUS 

a) 
Oba starša oziroma en starš, če gre za enostarševsko družino, sta zaposlena (ali pa imata 
status rednega študenta oziroma kmeta). 

DA NE 

b) Samo eden od staršev je zaposlen (ali pa ima status rednega študenta ali kmeta). DA NE 

3. STAROST OTROKA 

Otrok bo v vpisnem obdobju dopolnil starost najmanj 11 mesecev in takrat tudi potrebuje sprejem:  

a) do vključno 1. 9.  DA NE 

b) do vključno 1. 10.  DA NE 

c) do vključno 1. 11.  DA NE 

d) do vključno 1. 12.  DA NE 

e) do vključno 1. 1.  DA NE 

f) do vključno 1. 2.  DA NE 

4. DRUGI KRITERIJI 

a) 
Otrok je bil uvrščen na čakalni seznam v preteklem letu in mu ni bilo odobreno prosto 
mesto v vrtcu (vloga oddana do 31. 12.). 

DA NE 

b) 
Otrok, ki ga starši vpisujejo zadnje leto pred vstopom v šolo oziroma ima odlog šolanje in 

pred tem ni obiskoval vrtca. 
DA NE 

c) V vrtec je že vključen otrokov brat ali sestra in bo tudi v prihodnjem šolskem letu.  DA NE 

d) Sprejem dvojčkov ali vsaj dveh otrok hkrati. DA NE 

e) 

Družina z več vzdrževanimi otroci: 

- 4 otroci ali več, DA NE 

- 3 otroci, DA NE 

- 2 otroka. DA NE 

 

 

Opomnik: Preden oddate vlogo PREVERITE, če ste izpolnili vse zahtevane podatke. 

 

 



VIII. IZJAVA STARŠEV OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV 
 

Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki navedeni v vlogi resnični, točni in popolni ter je z oddajo vloge 

seznanjen tudi drugi starš. Obvezujem se, da bom pisno javil-a vsako spremembo podatkov. 

 

Vrtcu dovoljujem, da podatke uporablja zaradi vodenja postopka vpisa in sprejema otroka v program vrtca. 

 

Zavedam se, da bo moj otrok uvrščen na zadnje mesto čakalnega seznama ne glede na doseženo število 

točk, če v šolskem letu 2022/2023 odklonim vpis otroka na ponujeno mesto brez utemeljenega razloga in 

na podlagi tega ne podpišem z vrtcem pogodbe v določenem roku iz poziva vrtca.  

 
 

Vlagatelj vlogo oddaja na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih. Dani osebni podatki se obdelujejo in varujejo skladno z veljavnim 

nacionalnim zakonom o varstvu podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu 

posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna 

uredba o varstvu podatkov) (Ur. l. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Kot posameznik vlagatelj uživa pravice, skladno z omenjenima 

zakonskima aktoma. 

 

Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS št. 142/2020) v 51.a. členu določa, da se v javni vrtec, 

kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, ne 

sprejme otroka, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, 

pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena zakona o nalezljivih bolezni. V vrtec 

se lahko vključi otroka, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja iz 22.č člena zakona. 

 

Podatki iz evidence vpisanih otrok se skladno z 48. členom Zakona o vrtcih hranijo do njihove vključitve v vrtec, ko se prenesejo v 

evidenco vključenih otrok, oziroma do izteka veljavnosti čakalnega seznama, na katerem je vpisani otrok. Podatke o otroku, za 

katerega so starši umaknili vlogo za vpis otroka, vrtec izbriše iz evidence vpisanih otrok. Vrtec podatke v evidenci vključenih otrok 

izbriše eno leto po izstopu otroka iz vrtca. Podatki iz evidence plačil staršev in evidence socialnega položaja družin se izbrišejo po 

izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani. 

 

Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam. V okviru opredeljene zakonodaje lahko zahtevate vpogled in popravek, blokiranje, 

izpis ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali podate ugovor zoper obdelavo in prenosljivost osebnih podatkov, in sicer s pisnim 

obvestilom na naslov vrtca. Lahko vložite pritožbo pri nadzoren organu, v kolikor menite, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno 

uredbo o varstvu osebnih podatkov. 

 

 

 

 
Kraj in datum: ________________________ , ___. ___. ______ 

 
 

 

 
 Podpis vlagatelja/ice: _________________________  

 

 


