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VLOGA1 ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC V OBČINI TREBNJE 
 

S to vlogo vlagatelj zaprosi za sprejem otroka v vrtca v Občini Trebnje: Vrtec Trebnje, Vrtec 
Sončnica pri Osnovni šoli Veliki Gaber. 
 
Podpisani/a vlagatelj-ica _________________________________________________, prosim za  
      (ime in priimek starša) 

sprejem otroka v Vrtec v Občini Trebnje z dnem__________________. 
 
1. PODATKI O OTROKU: 

PRIIMEK IN IME OTROKA: ......................................................…………… SPOL (obkrožite): M  -  Ž 

DATUM ROJSTVA: ……………………………………… 

EMŠO:  

Naslov stalnega prebivališča:  

Ulica: ………….……………………………………………….………… 

Poštna številka in pošta: ………………………………………………… 

Občina: …………….……………………………………………………… 

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

 
 
2. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH (prosim, izpolnite z velikimi tiskanimi 
črkami): 
 
 MATI OČE 

Priimek in ime   

EMŠO   

Naslov stalnega prebivališča   

Poštna števila in pošta st. pr.   

                                                      
1 Vrtec zbira osebne podatke o otroku zaradi ustreznega dela z otroki pri izvedbi programov in zaradi sodelovanja s starši (Uradni list RS, 100/05 in 25/08 - 44. člen Zakona o vrtcih). 

             

IZPOLNI VRTEC 
 
Datum prejema vloge _______________________ 
 
Zaporedna številka vpisa ____________________ 
 
Šifra otroka _______________________________ 
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Naslov začasnega 
prebivališča   
Poštna številka in pošta 
zač. pr.   
Telefonska številka 
doma/služba   

GSM   

Naslov elektronske pošte   

 
 

3. VRTEC PRVE IZBIRE: 

 

A. VRTEC TREBNJE 

Vpis na upravi vrtca, Režunova ulica, 8210 Trebnje 

a) Trebnje  b) Dobrnič  c) Hudeje 

B. VRTEC SONČNICA PRI OSNOVNI ŠOLI VELIKI GABER 

Vpis na upravi vrtca, Veliki Gaber 41, 8213 Veliki Gaber 

 

4. VRTEC DRUGE IZBIRE : Navedite tisti vrtec, v katerega želite vključiti otroka, če ne bo sprejet v 

vrtec prve izbire 

A. VRTEC TREBNJE 

a) Trebnje  b) Dobrnič  c) Hudeje 

B. VRTEC SONČNICA PRI OSNOVNI ŠOLI VELIKI GABER 

 
5. Vpišite približen čas, ko bo vaš otrok v vrtcu: od _________ do _________ ure, otrok v 
vrtcu lahko biva največ 9 ur. 
 
6. Zdravstvene posebnosti vašega otroka (Uradni list RS, 100/05 in 25/08 - 44. člen Zakona o 
vrtcih), ki jih mora vrtec poznati za varno in ustrezno delo z otrokom (alergije, vročinski krči, astma, 
otrok s posebnimi potrebami, obravnave v razvojni ambulanti, …)  

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
7. Priloge, ki dajejo prednost pri vpisu (Uradni list RS, 100/05 in 25/08 - 20. člen Zakona o vrtcih) 
(ustrezno obkrožite): 

- Potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine 
- Odločba o usmeritvi otroka 

 
8. Vaše želje, ki jih bomo upoštevali v okviru naših možnosti (vpišite na črto): 

_______________________________________________________________________________ 
 
9. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC: 
 
Če je prijav več kot je prostih mest, o sprejemu odloča komisija za sprejem otrok. 
 
V skladu s Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah pravilnika o sprejemu otrok v vrtec komisija 
najprej izmed vpisanih otrok izbere tiste otroke, za katere so starši priložili odločbo o usmeritvi, in 
otroke, za katere so starši priložili mnenje  centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega 
položaja družine ter sprejme o tem sklep, saj imajo ti otroci absolutno prednost pri sprejemu. 
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Ostale vpisane otroke izbere komisija na podlagi naslednjih kriterijev: 
 

Prednostni kriteriji 
 

ustrezno obkrožite 

1. Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)   

 
a. Starši ali eden od staršev ima skupaj z otrokom stalno 
prebivališče na območju občine Trebnje. 

 
DA 

 
NE 

 

b. Starši nimajo stalnega prebivališča v Sloveniji, a imajo skupaj 
z otrokom začasno prebivališče na območju Občine Trebnje in je 
vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki 
Sloveniji. 

 
DA 

 
NE 

 
c. Ob izpolnjevanju kriterija 1. a in 1. b imajo/ima na območju 
Občine Trebnje starši prebivališče neprekinjeno najmanj od 1. 1. 
predhodnega leta pred javnim vpisom novincev 

 
DA 

 
NE 

2. Zaposlenost (ali imata/a status študenta ali kmeta) obeh staršev 
oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino. DA NE 

3. Zaposlenost (ali status študenta ali kmeta) samo enega od 
staršev. DA NE 

4. Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo. 
 DA NE 

5. Otrok je bil uvrščen na  čakalni seznam v preteklem letu in v 
vrtec ni bil sprejet, ker tudi med letom ni bilo prostega mesta. DA NE 

6. V vrtec je že vključen otrokov brat ali sestra in bo vključen tudi v 
naslednjem šolskem letu. 

 
DA 

 
NE 

7. Otrok je bil že vključen v vrtec v Občini Trebnje. 
 DA NE 

8.  Otrok bo v vpisnem obdobju dopolnil starost: 
   

a. Najmanj enajst mesecev in več do vključno 1. 9. in takrat tudi 
prosi za sprejem DA NE 

b. enajst mesecev do vključno 1. 10.  
 DA NE 

c. enajst mesecev do vključno 1. 11.  
 DA NE 

d. enajst mesecev do vključno 1. 12.  
 DA NE 

e. enajst mesecev do vključno 1. 1.  
 DA NE 

f. enajst mesecev do vključno 1. 2.  
 DA NE 

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

Priloge k vlogi (Uradni list RS, št. 71/2011 – 14. člen Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec): 
1. Potrdilo delodajalca o zaposlitvi obeh staršev oz. starša, če gre za enoroditeljsko družino oz. 

če je zaposlen samo eden od staršev. 
2. Listine, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec: 

 Mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. 

 Odločba o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami. 
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Vloge za novo šolsko leto se obravnavajo na komisiji za sprejem otrok v vrtec, ki bodo vložene do 
10. 4. TEKOČEGA LETA. 
 
 
O SPREJEMU ALI NESPREJEMU V VRTEC VAS BOMO PISNO OBVESTILI V 8 DNEH PO SEJI 
KOMISIJE. 
 
V primeru, da otroka ne pripeljete v vrtec na datum, s katerim je bil vaš otrok sprejet in ne javite 
morebitne spremembe vključitve, si pridržujemo pravico do izpisa novinca (vašega otroka) iz 
evidence. 
 
 
OPOZORILO! 
 
Preden oddate vlogo PREVERITE, če ste izpolnili vse zahtevane podatke.  
 
 
Prosimo vas, da NE vpišete otroka v več vrtcev v občini, temveč oddate samo ENO VLOGO in sicer 
v tisti vrtec v občini, kjer želite, da bi vaš otrok bil sprejet. 
 
 
 
IZJAVA STARŠA OZIROMA ZAKONITEGA ZASTOPNIKA: 
 
Vrtcu dovoljujem zbiranje in obdelovanje osebnih podatkov v skladu s Pravilnikom o zbiranju in 
varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje (Uradni list RS, 80/04). Vsi moji podatki v 
vlogi za sprejem otroka v vrtec so resnični, zato zanje odgovarjam in se zavedam, da so podvrženi 
možnosti preverjanja. 
 
 
Ime in priimek obeh staršev oz. zakonitih zastopnikov:      Podpis: 
  

___________________________________________________ 

___________________________________________________  
               (vpišite z velikimi tiskanimi črkami) 

 
 
Kraj in datum: ___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
Vrtca v Občini Trebnje zagotavljata, 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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