
 

 

     
VLAGATELJ/ICA :   ________________________________                Vloga sprejeta dne: ______________ 

                                                              (izpolnite s tiskanimi črkami)                                                               Številka vpisa: ______________ 
                                                                                                                                                                          (izpolni vrtec )                                                           
 

 

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA V VRTEC 

2022 -2023 

1. PODATKI O OTROKU 

 
Priimek in ime ______________________________________ Datum rojstva________________ 

EMŠO:                                                                                                                   Spol:    M       Ž 

                                                                                                                                          (ustrezno obkrožite) 
Davčna številka otroka:                                                                  

                                                                                                                                                                                                
Naslov stalnega bivališča: ______________________________________________________    

Poštna številka: _________    Pošta: ___________________   Občina stalnega bivališča: __________________     

Naslov začasnega bivališča: ______________________________________________________    

Poštna številka: _________    Pošta: ___________________   Občina začasnega bivališča: _________________            

           

2. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH 

 Mati (oz. zakoniti skrbnik) Oče (oz. zakoniti skrbnik) 

Ime in priimek: 

      EMŠO: 

____________________________________ 

 

____________________________________ 

 

Davčna številka: _________________ _________________ 

Naslov stalnega bivališča: ____________________________________ ____________________________________ 

Pošta stalnega bivališča: ____________________________________ ____________________________________ 

Občina stalnega bivališča: ____________________________________ ____________________________________ 

Naslov začasnega bivališča: ____________________________________ ____________________________________ 

Pošta začasnega bivališča: ____________________________________ ____________________________________ 

Občina začasnega bivališča: ____________________________________ ____________________________________ 

Telefonska št. doma: _____________________ _____________________ 

Telefonska št. v službi: _____________________ _____________________ 

Št. mobilnega telefona:  _____________________ _____________________ 

E – pošta: ____________________________________ ____________________________________ 

 
 



 

 

 
 

3.    Navedite razvojne in zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z 

otrokom:  

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

 4. Otroci v družini: 

Vsi predšolski vzdrževani otroci v družini: (ime, priimek) Datum rojstva: Otrok obiskuje vrtec v skupini: 
(ime skupine) 

1.     

2.     

3.     

 
5.  Otrok v šolskem letu 2021/2022 ni bil sprejet v naš vrtec in je bil uvrščen na čakalni seznam za sprejem v naš 
vrtec                                                                         

DA              NE 
(ustrezno obkrožite) 

 

6. Porodniški dopust poteče dne________________________ . (za otroke, ki  1.9. ne izpolnijo starosti 11. 

mesecev) 

 
 
 

OBVESTILO O OBDELAVI OSEBNIH PODATKOV 

Upravljavec obdelovanih osebnih podatkov je: OSNOVNA ŠOLA JURIJA VEGE, VRTEC VOJKE NAPOKOJ, VEGOVA ULICA 38, 1251 MORAVČE. 

Kontaktni podatki Pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (telefon, e-pošta): 

Jerneja Merva univ. dipl. prav., CIPP/E (www.dataofficer.si), e-pošta : dpo@osmoravce.si , 041/ 921 762. 

Namen ali več namenov za katere se osebni podatki zbirajo oziroma obdelujejo: vodenje postopka vključitve otroka v vrtec, vodenje čakalnega 

seznama za vpis otrok v vrtec in vodenje evidence otrok vpisanih v vrtec. 

Pravna podlaga za s tem dokumentom pridobljeno obdelavo osebnih podatkov je 20.f člen Zakona o vrtcih, in  Odlok o pogojih in kriterijih 

ter postopku sprejema otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Moravče, št. 2/12 in 1/14) . 

Osebne podatke obdelovane na podlagi tega dokumenta bomo obdelovali najdlje še eno leto po tem, ko otrok zaključi z vrtcem, v primeru, 

da ga dobi, drugače pa 1 leto po oddaji te vloge. Zunanjih uporabnikov osebnih podatkov ni.  V kolikor bi v konkretnem primeru dejansko 

prišlo do posredovanja osebnih podatkov zunanjemu uporabniku, bomo to evidentirali v naših evidencah, ki vam bodo na podlagi vaše 

zahteve dane na vpogled. 

 

Postopkov avtomatizirane obdelave osebnih podatkov ne izvajamo.  

Osebnih podatkov ne bomo prenašali v tretje države (izven EU in EGS). 

V zvezi z vašimi osebnimi podatki imate naslednje pravice: 

• pravico do dostopa, 

• pravico do popravka, 

• pravico do omejitve obdelave. 

Vse svoje pravice izvršujete tako, da pošljete pisni zahtevek na naslov: Osnovna šola Jurija Vege, Vrtec Vojke Napokoj, Vegova ulica 38, 1251 

Moravče ali na elektronski naslov: dpo@osmoravce.si . 

Če menite, da pri obdelavi osebnih podatkov kakorkoli kršimo pravila evropske ali nacionalne zakonodaje, ki ureja področje varstva osebnih 

podatkov, lahko prijavo podate nadzornemu organu za varstvo osebnih podatkov, ki je Informacijski pooblaščenec, njegov naslov pa Dunajska 

22, 1000 Ljubljana. 

 

https://www.credential.net/evx5i6qf?key=c4f347751fabf3c87139a6a27ba918a559be69b808d34da6016a73363c32ffc6C:%5CUsers%5CJerneja%5CDesktop%5CDocuments%5CAltova
https://www.credential.net/48n7cf4t?key=a34478028ac3901bff900e3041f62c64f709fb607d75bd094fec36fca5551706
http://www.dataofficer.si/
mailto:dpo@osmoravce.si
mailto:dpo@osmoravce.si


 

 

Vlagatelj(ica) izjavljam, da so vsi 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 Vojke Napokoj.  

 

 
 Mati (oz. zakonitih skrbnik) Oče (oz. zakonitih skrbnik) 

Ime in priimek: _________________________________ _________________________________ 

Podpis: _________________________________ _________________________________ 

Datum: _________________ _________________ 

 
 
Priloge (ustrezno obkrožite): 

 
        Listine, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec: 

•   Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine 

•   Odločba Centra za socialno delo o oddaji otroka v rejništvo 

•   Listine, ki potrjujejo, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami  

 

 

 

 

      

    IZPOLNI VRTEC: 

 

Kriteriji 
Število 

možnih točk 
Doseženo 

število točk 

1. 
Otrok in eden od staršev, s katerim otrok živi, imata stalno prebivališče na območju 
občine Moravče 50 

 

2. Otrok je bil uvrščen na seznam za sprejem v vrtec v preteklem letu in v vrtec ni bil sprejet 15 

 

3. Sprejem dvojčkov ali trojčkov 10 

 

4. Družina z najmanj dvema vzdrževanima predšolskima otrokoma  5 

 

 SKUPNO ŠTEVILO  TOČK 80 

 

 
 


