
 

                    VRTEC OTONA ŽUPANČIČA ČRNOMELJ 
                         Kidričeva ulica 18/b, 8340 ČRNOMELJ 
 

Tel. 07 3567-271, e-pošta: info@vrtec-crnomelj.si; spletna stran: www.vrtec-crnomelj.si 

Vpisna št.:______     Komisija z dne:______   Sprejet:   DA  NE   Čak. mesto: ___    Sprejet dne: _________  
Številka otroka   ________   Št. skupine: ____________ 

 
VVVLLLOOOGGGAAA   ZZZAAA   VVVPPPIIISSS   OOOTTTRRROOOKKKAAA   VVV   VVVRRRTTTEEECCC   

   

Spodaj podpisan/a vlagatelj/ica _______________________________________ prosim za sprejem otroka v 

Vrtec Otona Župančiča Črnomelj z dnem _______________(starostni pogoj za vključitev otroka je 11 mesecev). 

1. Podatki o otroku 
 

 IME IN PRIIMEK OTROKA: ________________________________________________ 
 

SPOL   (obkrožite):     M      Ž                                                                                                                              EMŠO:  

                         Naslov stalnega prebivališča:  

                         Ulica:  ___________________________________________________ 

                            Poštna številka in pošta: _____________________________ Občina: ______________________ 

                           Naslov začasnega prebivališča:___________________________________________________ 
 

Želena enota vrtca (označite): 
 

enota Čardak                                         poslovalni čas od 5.30 do 17. ure                                           
enota Loka                                            poslovalni čas od 5.30 do 17. ure        
vseeno                                                                                                      

                             (Najdaljši čas bivanja otroka v vrtcu je v trajanju do 9 ur v času poslovanja vrtca) 

2. Podatki o starših oziroma zakonitem zastopniku:           

 Mati: Oče: 

Ime in priimek: __________________________ __________________________ 

EMŠO: 
 

             
 
 

             

Naslov stalnega prebivališča: __________________________ __________________________ 

Poštna št. in pošta: __________________________ __________________________ 

Občina stalnega prebivališča: __________________________ __________________________ 

Naslov začasnega prebivališča:  __________________________ __________________________ 

Poštna št. in pošta zač. preb.:  __________________________ __________________________ 

Zaposlen/a pri:  __________________________ __________________________ 

Tel. številka (doma/služba): __________________________ __________________________ 

Gsm: __________________________ __________________________ 

Elektronski naslov: __________________________ __________________________ 

3. Ostali podatki: 

Z znakom X označite trditve, ki veljajo za vas.  

 

             



 Da Ne  

Samohranilec oz. enostarševska družina.    

V vrtec vpisujem dva ali več otrok hkrati.    

Otrok ni bil sprejet v vrtec in je še vedno na 
čakalni listi. 

   

Vpis otroka zadnje leto pred vstopom v šolo.     

Otrokovi sorojenci so vključeni v naš ali drugi 
vrtec.  

  Enota vrtca: 

Število vseh vzdrževanih otrok v družini.   

 
Navedite zdravstvene posebnosti, ki jih mora vrtec poznati pred vstopom v vrtec za pripravo pogojev za varno 
in ustrezno delo z otrokom (morebitne posebnosti v razvoju otroka, obravnava pri specialistu ali v razvojni 
ambulanti, alergije, vročinski krči,...). 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Pripombe vlagatelja/ice v zvezi z vpisom otroka v vrtec (npr. opis potreb po vključitvi otroka v vrtec, posebnosti 
v družini). 
_________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________ 
 
Datum: ______________            Podpis starša oz. zakonitega zastopnika: _______________________ 
 
Priloge k vlogi: 
- Potrdilo delodajalca o zaposlitvi obeh staršev oz enega v primeru enostarševske družine 
- Enostarševska družina priloži še enega od spodaj naštetih dokumentov: 

 Obvestilo CSD o višini preživnine 
 Sodbo oz. sklep sodišča o sodno določeni preživnini 
 Dokazilo o vložitvi zahteve za začetek postopka o dodelitvi otroka in določitvi višine preživnine na 

pristojnem sodišču 
 Potrdilo preživninskega sklada o izplačilu preživnine 
 Odločbo ZPIS o pravici do družinske pokojnine (v primeru smrti enega od staršev)  

- Status starša študenta/dijaka: 
 Potrdilo o vpisu 

 
- Listine, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec: 

 Mnenje centra za socialno delo o ogroženosti družine 
 Odločba o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami 

 
Starši, oziroma skrbniki s svojim podpisom potrjujete točnost podatkov, vsako njihovo spremembo pa ste med šolskim letom dolžni 
sporočiti vzgojitelju v sedmih dneh od nastale spremembe. 
S svojim podpisom nadalje še potrjujete, da ste seznanjeni, da Vrtec Otona Župančiča Črnomelj obdeluje in hrani osebne podatke, 
navedene v tej vlogi in priloženih dokazilih, na podlagi in v skladu z 20. in 44. členom Zakona o Vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – uradno 
prečiščeno besedilo, s spremembami in dopolnitvami) in 5. in 13. členom Pravilnika o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju 
predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 80/04), in sicer samo za namene in do izpolnitve namena, zaradi katerega so se osebni podatki zbirali in 
obdelovali: zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca. Podatki, posredovani v tej vlogi, se hranijo do izteka 
veljavnosti čakalnega seznama, na katerem je vpisani otrok oziroma do otrokove vključitve v vrtec, ko se prenese v zbirko podatkov o 
vključenih otrocih, ki se jih hrani še eno leto po izstopu otroka iz vrtca. Podatke o otroku, za katerega starši oziroma skrbniki umaknejo 
vlogo za vpis otroka, se izbriše, razen tistih, za katere zakon določa drugače, kot so to predpisi na področju arhiviranja in računovodstva. Ker 
je zagotovitev osebnih podatkov v tej vlogi zakonska obveznosti, otroka v vrtec morda ne bo mogoče vpisati, če osebnih podatkov ne boste 
posredovali. Podatke bodo obdelovali le za to pooblaščeni zaposleni, posredovani pa bodo le tistim uporabnikom, ki jim to dovoljuje zakon. 
Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije, prav tako se ne izvajata avtomatizirano sprejemanje odločitev 
ali oblikovanje profilov. Napisano smiselno velja tudi za uporabo in shranjevanje morebitne dokumentacije, na podlagi katere so bili zbrani 
osebni podatki in tej vlogi morebiti priložena dokazila. 
Privolitev je mogoče kadarkoli v celoti ali delno preklicati s pisno izjavo, naslovljeno na elektronski naslov info@vrtec-crnomelj.si, ne da bi 
to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega preklica, vendar v tem primeru otroku morda 
ne bo mogoče zagotoviti storitve ali dejavnosti. Na predhodno navedeni elektronski naslov lahko kadarkoli naslovite tudi zahtevo po 
dostopu do osebnih podatkov, popravku, izbrisu, omejitvi obdelave, prenosu podatkov ali pa ugovor obdelavi. Ta elektronski naslov je tudi 
kontakt upravljavca osebnih podatkov, ki je Vrtec Otona Župančiča Črnomelj, Kidričeva ulica 18/b, 8340 Črnomelj, njegova pooblaščena 
oseba za varstvo osebnih podatkov pa je Andreja Mrak. Pritožbo zoper odločitev upravljavca o zahtevi posameznika, na katerega se 
nanašajo osebni podatki, je mogoče vložiti na nadzorni organ, ki je v Republiki Sloveniji Informacijski pooblaščenec. Več informacij o politiki 
varovanja osebnih podatkov je dostopnih tudi na www.vrtec-crnomelj.si. 


