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 Pravilnost podatkov, navedenih v 
vlogi, bo po potrebi preveril 
ravnatelj oz. pooblaščena oseba 
ali komisija za sprejem otrok v 
vrtec pri upravljalcih zbirk osebnih 
podatkov, ki jih vodijo skladno z 
zakonom. 

 Izpolni vrtec: 

  Datum prejema vloge:  

  Šifra:  

  Število točk:  

 

 
 

VLOGA ZA VPIS V VRTEC PLAVČEK PRI OSNOVNI ŠOLI 
JOŽETA GORJUPA KOSTANJEVICA NA KRKI 

 
 

I. PODATKI O VLAGATELJU 
 
Vlagatelj:  

 
Naslov in občina stalnega bivališča vlagatelja: 

 
Naslov začasnega prebivališča: 

 
 

II. PODATKI O OTROKU 
 
Vpisujem otroka (ime in priimek otroka): 

 
Datum rojstva: 

EMŠO  

             
 

Spol:      M    Ž    

 
DAVČNA ŠTEVILKA OTROKA: 

 

 
Naslov in občina stalnega prebivališča otroka: 

 

 
Naslov in občina začasnega prebivališča otroka: 

 

 

 
 

III. DATUM VPISA IN ČAS  BIVANJA OTROKA V VRTCU  
 
Želim, da je moj otrok vključen v vrtec z dnem: 

 

Datum zaključka starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela – porodniške. 

Otrok se lahko vključi v vrtec po izteku porodniške (od naslednjega delovnega dne dalje). 

Obvezno vrtec obvestite, v kolikor boste v času pred predvideno vključitvijo otroka v 

vrtec oddali prošnjo za podaljšanje porodniške.(Podatek se vpisuje samo za otroke, 

rojene po 1. 9. 2021.) 

 

Čas bivanja otroka v vrtcu 
(Navedite od katere do katere ure želite, da je otrok vključen v vrtec, pri čemer 
upoštevajte, da otrok ne more biti v vrtcu več kot 9 ur na dan.) 

 
Od …...……… do ………….. ure 
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IV. PODATKI O OTROCIH (SOROJENCIH) 

 Ime in priimek EMŠO Ime vrtca ali/in šole, doma 

1.               
 

 

2.               
 

 

3.               
 

 

4.               
 

 

 

V. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH 
 MATI OČE 

Ime in priimek   

EMŠO              
 

             
 

Davčna številka:   

Naslov stalnega prebivališča   

Naslov začasnega prebivališča    

Telefonska številka   

Elektronski naslov   

Imam status tujca DA NE DA NE 

 
 

VI. IZPOLNJEVANJE KRITERIJEV  
V skladu z Zakonom o vrtcih Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21) ima prednost pri sprejemu v 
vrtec otrok, za katerega starši v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo predšolskih otrok s posebnimi 
potrebami, predložijo individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo. 
Prednost pri sprejemu imajo tudi otroci, za katere starši predložijo potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti zaradi 
socialnega položaja družine. 
V skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec pri OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica na Krki v primeru, da dva ali več otrok 
dosežejo enako število točk, komisija pri določitvi vrstnega reda upošteva naslednje dodatne kriterije: 
– starost otroka: prednost ima starejši otrok, 
– datum oddaje vloge v vrtec. 
Prednostni kriteriji Obkrožijo starši 

Otrok s posebnimi potrebami, ki ima izdelan individualni načrt pomoči družini. DA NE 

Otrok z mnenjem Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja 
družine. 

DA NE 

Kriteriji Obkrožijo starši 
OBKROŽI 
VRTEC 

  Št. točk 

Otrok, ki ima skupaj z obema staršema stalno bivališče v občini Kostanjevica na Krki DA NE 9 

Otrok, ki ima skupaj z enim staršem stalno bivališče v občini Kostanjevica na Krki DA NE 5 

Otrok, ki mu je bil odložen vpis v osnovno šolo DA NE 8 

Otrok obeh zaposlenih staršev, aktivnih iskalcev zaposlitve ali študentov DA NE 7 

Otrok enega od zaposlenih staršev, aktivnih iskalcev zaposlitve ali študentov DA NE 4 

Otrok, razvrščen v prednostni vrstni red iz preteklega leta DA NE 6 

Družina z več kot dvema otrokoma do 10. leta starosti DA NE 5 

Starši, ki so vpisali otroka v vrtec prvi dan vključitve (1.9. tekočega leta) oz. najbližji DA NE 3 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2525
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0412
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datum prvemu dnevu vključitve 

 

 
 

VII. POTRDILO O CEPLJENJU 
V skladu z 51. a členom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih se vključitev necepljenega 
otroka v javni vrtec in javno sofinanciran program zasebnega vrtca zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju 
otroka izhaja, da ta ni bil cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo zdravstveni razlogi za 
opustitev cepljenja. 
 
Izjavljam, da je bil otrok cepljen proti ošpicam, mumpsu in rdečkam in prilagam potrdilo 
pediatra. 

 
DA 

 
NE 

 
 
 

VIII. VARSTVO OSEBNIH PODATKOV 
 
Osebni podatki, navedeni v vlogi, se bodo uporabljali samo za potrebe vrtca in lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca, in 
sicer v nujnih primerih glede obveščanja oz. stikov s starši, pa tudi za potrebe poravnave oskrbnin. Podatki bodo 
varovani v skladu z 42. členom Zakona o vrtcih. 

 

 

 

IX. IZJAVA VLAGATELJA-ICE 
 
Vlagatelj izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni. Vrtcu in lokalni skupnosti dovoljujem, da 
jih preverja pri upravljalcu zbirk podatkov in uporablja zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program 
vrtca. V primeru spremembe podatkov, navedenih v točkah I, II, III in VII, se vlagatelj zavezuje sporočiti nove podatke v 
roku osmih dni po nastali spremembi. V nasprotnem primeru kazensko in materialno odgovarja. 

 

Priloge k vlogi za vpis otroka: 

 POTRDILO O CEPLJENJU (obvezno) 
 
Priloge, ki dajejo otroku  prednost pri sprejemu v vrtec : 
 

 individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo obravnavo 

 potrdilo centra za socialno delo o ogroženosti družine, 

 

Datum:                                                     Podpis vlagatelja: 

 

________________________                                         _______________________________   


