
I Z P O   L N I V  R T E C 

Vloga sprejeta v vrtcu:    

(Vrtec Urša ali Vrtec Domžale) 

Vloga sprejeta dne:     

Številka: 6020 – V -    

 

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V JAVNI VRTEC OBČINE 

DOMŽALE S 1.9.2023 ZA ŠOLSKO LETO 2023/2024 za 9-urni 

celodnevni program javnega vrtca 

 
Pišite čitljivo in popolno izpolnite vse rubrike. 

VLAGATELJ(ICA): 

      oče  mati  skrbnik-ca 
(priimek in ime) (ustrezno označite) 

 

 

1. VLAGAM VLOGO ZA SPREJEM NASLEDNJEGA OTROKA V JAVNI VRTEC OBČINE 

DOMŽALE S 1. 9. 2023 oziroma z dnem, ko otrok izpolnjuje z Zakonom o vrtcih določene 

pogoje za sprejem: 
 

 

Priimek in ime otroka: 
 

 

Rojstni datum otroka: 
Spol: M / Ž 

(ustrezno označite) 

 

EMŠO otroka: 
 

Naslov stalnega bivališča, 

poštna številka in občina: 

 

Naslov začasnega bivališča, 

poštna številka in občina: 

 

Otrok je že vključen v vrtec: 
(ustrezno označite) 

 

DA, v vrtec , občina:   

NE. 

 

2. NAVEDBA ŽELENE ENOTE: 

(OD VSEH 14 ENOT označite 3 enote, od številke 1 do številke 3, pri čemer 1 pomeni prvo želeno 

enoto itd.) 

 
VRTEC URŠA z enotami: 

 Urša, Domžale  Češmin, Domžale  Mavrica, Krtina 

 Bistra, Domžale  Čebelica, Domžale  Pikapolonica, Dob 

 
VRTEC DOMŽALE z enotami: 

 Gaj, Preserje  Krtek, Ihan  Racman, Dragomelj 

 Ostržek, Rodica 

 Kekec, Radomlje 

 Palček, Vir 

 Mlinček, Radomlje 

 Cicidom, Vir 

 

Poslovni časi in starostne skupine so objavljeni na spletnih straneh Vrtca Urša in Vrtca Domžale. 

Starši otroka kandidirate za vključitev otroka v javni vrtec na območju občine Domžale. V primeru 

sprejema otroka v vrtec, bo le-ta razporejen na prosto mesto, ki ni nujno enako želenemu oziroma 

izbranemu javnemu vrtcu ali enoti. 



3. PODATKI O STARŠIH* oziroma SKRBNIKIH OTROKA: 

 

 Mati Oče Skrbnik-ca 

Priimek in ime:    

EMŠO:    

Naslov stalnega 

bivališča, 

poštna številka  

in občina: 

   

Naslov začasnega 

bivališča,  

poštna številka  

in občina: 

   

Telefon: 
(podatek ni obvezen, je pa 
zaželen) 

   

Elektronski naslov: 
(podatek ni obvezen) 

   

*Starši, ki imajo status tujca v RS predložijo potrdilo Ministrstva za finance – davčne uprave o tem, da je vsaj eden od staršev 

iz družine zavezanec za dohodnino v RS. V primeru, da starši ne priložijo dokazila, vrtec sam pridobi podatke. 

 

 

4. IZJAVLJAM, DA IMA DRUŽINA POLEG OTROKA, ZA KATEREGA SE VLAGA 

VLOGA, ŠE NASLEDNJE MLADOLETNE OTROKE: 

 

 
 

Zap. 

št. 

 
 

Priimek in 

ime otroka: 

 

 

EMŠO: 

Obiskuje vrtec 

oziroma šolo 

(navedite ime 

vrtca/enote vrtca 

oziroma šole in 

naslov): 

V Vrtec Urša ali v 

Vrtec Domžale že 

vključen otrok bo v 

prihodnjem 

šolskem letu še 

obiskoval vrtec 
(označite z DA/NE) 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

 

5.  Starši uveljavljajo pravico do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela za 

otroka,  rojenega leta 2022 ali 2023: 

 

DA, do dne:_________________________(navesti datum zaključka pravice), 

NE. 

V primeru, da pravice do starševskega dopusta starši niso uveljavljali na Centru za socialno delo Domžale,  

navedejo na katerem centru za socialno delo so ga uveljavljali in po možnosti priložijo                        ustrezna dokazila. 

 

______________________________________________________________________________ 

  



 

6. OTROCI IZ ISTE DRUŽINE, ZA KATERE JE VLOGA ODDANA ISTOČASNO  

_____________________________________________________________ (ime in priimek otroka) 

_____________________________________________________________ (ime in priimek otroka) 

 

 

7. IZPOLNJEVANJE KRITERIJEV ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC  

(vsako rubriko ustrezno označite): 

 

Prednostni kriteriji Obkrožijo starši Obkroži vrtec 

Otrok s posebnimi potrebami, za katerega je s strani centra za 

zgodnjo obravnavo izdan individualni načrt pomoči družini 

oziroma zapisnik multidisciplinarnega tima 

 

DA 

 

PS 

Otrok, za katerega je predloženo mnenje centra za socialno delo 

o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ali drugih 

razlogov, ki vsebuje navedbe, da je družina obravnavana kot 

socialno ogrožena družina s strani centra za socialno delo, kar je 

razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri 

 

DA 

 

PS 

 

Kriteriji Obkrožijo starši Obkroži/Izpolni 

vrtec 

1. Otrok in vsaj eden izmed staršev ima stalno prebivališče 

na območju občine Domžale ali otrok tujcev, ki ima 

skupaj z enim od staršev stalno ali začasno prebivališče 

na območju občine Domžale in je vsaj eden od staršev 

zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji ali otrok 

iz rejniške družine, če ima rejnik stalno prebivališče na 

območju občine Domžale 

 

 

DA 

 

 

NE 

 

 

100 

2. Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu izpisan iz 
vrtca iz zdravstvenih razlogov in starši priložijo potrdilo 
zdravnika 

 
DA 

 

NE 

 

50 

3. Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo DA NE 50 

4. Otrok, ki je v rejniški družini DA NE 50 

5. Starost otroka na dan, ki je v javnem vpisu opredeljen kot 

datum sprejema otrok v vrtec – do 20 točk 

 

Izpolni vrtec  

6. Starost otroka najmanj 11 mesecev na dan, ki je v javnem 

vpisu opredeljen kot datum sprejema otrok v vrtec, če starši 

ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki 

polne odsotnosti z dela 

 

Izpolni vrtec 

 

8 

7. Otrok je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na čakalni 

seznam in zanj med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto 

mesto v vrtcu 

• enkrat 

• dvakrat ali večkrat 

 

 
 

DA 

DA 

 

 
 

NE 

NE 

 

 
 

5 

10 

8. Otrok iz družine z več mladoletnimi otroki 

• 3 otroci ali več 

• 2 otroka 

 

DA 

DA 

 

NE 

NE 

 

4 

2 

9. V vrtec so že vključeni otrokovi bratje in sestre in vsaj eden 

od njih bo v prihodnjem šolskem letu še obiskoval vrtec 

 

DA 

 

NE 
 

6 

10. Vloga je oddana istočasno za dva ali več otrok iz družine in 

oba ali vsi otroci so na dan, ki je v javnem vpisu opredeljen 

kot datum sprejema otrok v vrtec dopolnili starost najmanj 

11 mesecev in starši ne uveljavljajo več pravice do 

starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela 

 

 

DA 

 

 

 

NE 

 

 

3 

11. Otrok, ki ima priporočilo razvojne ambulante, centra za 

zgodnjo obravnavo ali za duševno zdravje otrok in 

mladostnikov v okviru otroškega dispanzerja, z navedbo 

razlogov za nujnost vključitve otroka v vrtec 

 

DA 

 

NE 

 

7 

 SKUPAJ:  

 



8. MOŽNE PRILOGE K VLOGI ZA VPIS (označite z X), 

 

 Potrdilo Ministrstva za finance – davčne uprave o tem, da je vsaj eden od staršev iz družine 
zavezanec za dohodnino v RS (velja za starše tujce) 

 Individualni načrt pomoči družini oziroma zapisnik multidisciplinarnega tima, ki izkazuje, da gre za 

otroka s posebnimi potrebami 

 Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine ali drugih razlogov, 

ki vsebuje navedbe, da je družina obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centra za 

socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo 

 Priporočilo Centra za socialno delo v primeru posebnih socialnih okoliščin (za primer iz prvega  
odstavka 8. člena Odloka) 

 Potrdilo vrtca o izpisu otroka iz vrtca iz zdravstvenih razlogov in starši priložijo potrdilo zdravnika 

 Odločba o odloženem vstopu v osnovno šolo 

 Potrdilo Centra za socialno delo, da je otrok vključen v rejniško družino 

 Dokazilo, da je bila vloga za sprejem otroka v vrtec zavrnjena (Obvestilo o uvrstitvi otroka na 
čakalni seznam) 

 Priporočilo razvojne ambulante, centra za zgodnjo obravnavo otrok ali tima za duševno zdravje 
otrok in mladostnikov v okviru otroškega dispanzerja, z navedbo razlogov za nujnost vključitve 
otroka v vrtec 

 Kopijo odločbe centra za socialno delo o uveljavljanju pravice do starševskega dopusta v obliki 
polne odsotnosti z dela 

 Ostale priloge (napišite katere): 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

9. IZJAVA: 

 

Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi navedeni podatki v vlogi resnični, točni in popolni, za kar 

prevzemam materialno in kazensko odgovornost. Obvezujem se, da bom vsako spremembo 

podatkov pisno javil-a v osmih dneh na upravo vrtca. Vrtcu dovoljujem, da podatke uporablja z 

namenom za katerega so bili zbrani in v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov, 

za potrebe centralne evidence vpisa otrok, obveščanja staršev in odločanja o sprejemu ter za 

namene vodenja zakonsko predpisanih evidenc vrtca.  

 

Vlagatelj(ica) dovoljujem, da se vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri pristojnih organih, ki 

vodijo z zakonom predpisane evidence.  

 

 

10. POLITIKA VARSTVA OSEBNIH PODATKOV: 

 

Vaše osebne podatke vrtec obdeluje v skladu z veljavnimi predpisi s področja varstva osebnih podatkov. Več 

informacij o obdelavi vaših osebnih podatkov in o pravicah, ki iz nje izvirajo, si lahko preberete v Politiki varstva 

osebnih podatkov Vrtca Urša, objavljeni na: http://www.vrtec-ursa.si/sl/content/uprava/politika-varstva-osebnih- 

podatkov.html oziroma v Politiki varstva osebnih podatkov Vrtca Domžale, objavljeni na: http://vrtec- 

domzale.si/politika-varstva-osebnih-podatkov/. 

 

 

V/Na , dne    
 

 

 

Podpis vlagatelja(ice):   

http://www.vrtec-ursa.si/sl/content/uprava/politika-varstva-osebnih-podatkov.html
http://www.vrtec-ursa.si/sl/content/uprava/politika-varstva-osebnih-podatkov.html
http://vrtec-/

