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12.
VPIS PREDŠOLSKIH OTROK V VRTCE
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
Mestna občina Novo mesto vabi k vpisu predšolskih otrok
v vrtce za šolsko leto 2019/2020. Vpisi bodo potekali od 1.
3. 2019 do 15. 3. 2019.
Vlogo za vpis oddajo starši samo za tiste otroke, ki še niso
vključeni v vrtec.
Vrtec bo obravnaval vse vloge, ki bodo prispele v roku za prijavo na
javni vpis novincev za šolsko leto 2019/2020 (1. 9. 2019 – 31. 8. 2020).
V kolikor bodo vloge za vpis otroka vložene oz. oddane na pošto po
preteku roka za redni vpis, bodo obravnavane kot vloge prejete po
rednem roku. Vloge, vložene v roku in po preteku roka za prijavo na
javni vpis novincev, imajo veljavo za sprejem v razpisnem obdobju.
Za otroke, ki v šolskem letu 2019/2020 ne bodo vključeni v vrtec, bo
potrebno za sprejem v šolskem letu 2020/2021 vlogo ponovno oddati.
Podatki, ki jih potrebujete ob izpolnjevanju vloge za vpis otroka v vrtec
so: EMŠO otroka in obeh staršev ter osebni dokument za preverjanje
istovetnosti podatkov o stalnem prebivališču. V primeru poslane vloge
po pošti je potrebno priložiti fotokopijo osebnega dokumenta.

Starši lahko podate vlogo za vpis otroka le v en javni vrtec
v Mestni občini Novo mesto. Za prenos vloge v drug javni
vrtec je potrebno predhodno preklicati že vloženo vlogo.

V času vpisa boste lahko urejali naslednje zadeve:
• vpisali otroka v vrtec za sprejem v šolskem letu 2019/2020 (ne velja
za otroke, ki so že vključeni v naše vrtce),
• vložili vlogo za premestitev otroka iz ene v drugo enoto znotraj enega
javnega vrtca ali vlogo za premestitev med vsemi spodaj navedenimi
vrtci.
Če bo v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, bo o vlogah
odločala Komisija za sprejem otrok v vrtec. Obravnavala bo vse vloge,
ki bodo vložene do 15. 3. 2019 ali oddane na ta dan priporočeno na
pošto. O rešitvi vlog boste obveščeni v mesecu aprilu 2019. V primeru,
da ne bo zadostnega povpraševanja po določeni razpisani enoti, vam
bomo ponudili možnost izbire druge enote.

Vrtci ponujajo vpis v dnevni program, ki traja za
otroka največ 9 ur dnevno znotraj poslovalnega časa
posameznega vrtca.
Obrazce za vpis dobite na spletni strani vrtca, na upravi
vrtca ob vpisu in na spletnih straneh Mestne občine Novo
mesto, www.novomesto.si. Vse dodatne informacije o
vrtcu so vam na voljo na spletnih straneh vrtcev.
V času vpisa lahko starši skupaj z otrokom obiščete vrtce
med 9.00 in 11.00.

Prednost pri sprejemu v vrtec ima otrok, za katerega starši predložijo
pisno mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi
socialnega položaja družine ali individualni načrt pomoči družini
oz. zapisnik multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo
oz. ustrezno zakonsko dokumentacijo (20. člen Zakona o vrtcih, Ur. l.
RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10ZIU, 40/12 ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17, Zakon o celostni zgodnji
obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, Ur. l. RS št. 41/17).
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RAZPORED VPISOV
1. Vrtec CICIBAN Novo mesto, Ragovska ulica 18, Novo mesto,
www.ciciban-nm.si
od 1. 3. do 15. 3. 2019, med 8.30 in 15.30, ob torkih do 16.00.
Otroka lahko vpišete na upravi vrtca pri svetovalni delavki v naslednje
enote vrtca: CICIBAN, LABOD, BIBE, KEKEC, MARJETICA, NAJDIHOJCA
in MEHURČKI.
Enote so predvidoma odprte od 5.30 (Labod 5.20) do 16.00, Labod in
Bibe do 16.30.
Posebnosti:
- tedensko izmenski program v vrtcu Labod: največ 9 ur bivanja otroka v
vrtcu izmenično v dopoldanskem in popoldanskem času (praviloma od
5.30 do 16.30 in od 11.30 do 20.30).
Vse dni vpisa med 9.00 in 11.00 lahko obiščete in si tudi ogledate vse
enote, dejavnosti vrtca ter se pogovorite z vzgojiteljicami in vzgojitelji.

5. Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA, Ragovo 2, 8000 Novo
mesto, www.vrtecringaraja.si.
od 1. 3. do 15. 3. 2019, vsak dan od 9.00 do 13.00, razen v sredo, 13.
3. 2019, od 14.00 do 17.00.
Vabilo k vpisu velja za vse otroke od dopolnjenega 11. meseca starosti
do vstopa v šolo in bo potekal v pisarni Zasebnega družinskega vrtca
Ringa raja, Ragovo 2.

Vabljeni!

Številka: 602-2/2019
Novo mesto, dne 21. 2. 2019
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l. r.

2. Vrtec PEDENJPED Novo mesto, Šegova ulica 22, Novo mesto,
www.pedenjpednm.si
od 1. 3. do 15. 3. 2019, med 8.30 in 15.30, ob torkih do 16.00.

13.

Otroka lahko vpišete na upravi vrtca pri svetovalni delavki v naslednje
organizacijske enote: CEPETAVČEK, METKA, OSTRŽEK, PEDENJPED,
RDEČA KAPICA, SAPRAMIŠKA, VIDEK in PIKAPOLONICA.
Enote so predvidoma odprte od 5.30 do 16.00, Metka in Pedenjped pa
do 17.00.
Posebnosti:
- Poldnevni program, ki traja največ 6 ur dnevno in ga vrtec izvaja v
enoti Pikapolonica.
- Prilagojeni program za predšolske otroke s posebnimi potrebami, ki
poteka v razvojnem oddelku.

Na podlagi Zakona 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 in 55/17) in 27. člena
Statuta Mestne občine Novo mesto (DUL št. 33/16, 21/17) je župan
Mestne občine Novo mesto sprejel

7. 3. 2019 vabljeni na Info-Pedenjpedov dan. Predstavljeni vam bodo
sodobni pedagoški pristopi: med 9.00 in 11.00 uporaba pri delu z
otroki, ob 17.00 predavanje dr. Ranka Rajovića.

3. OŠ BRUSNICE – Vrtec BRUSNICE, www.os-brusnice.si
od 11. 3. do 15. 3. 2019: 11. 3. 2019, 13. 3. 2019 in 15. 3. 2019 med
8.00 in 12.00,
12. 3. 2019 in 14. 3. 2019, med 12.00 in 16.30.
Vpis bo potekal v OŠ BRUSNICE, v pisarni svetovalne delavke.

4. OŠ STOPIČE – Vrtec STOPIČE, www.osstopice.si
Vpis v oddelke OŠ Stopiče - Vrtec Stopiče na lokacijah Stopiče, Dolž in
Podgrad bo potekal od 11. 3. 2019 do 15. 3. 2019, vsak dan od 8.00
do 15.00, razen v sredo, 13. 3. 2019, od 8.00 do 17.00.
Vpis za vse tri lokacije vrtca bo potekal v OŠ Stopiče, v pisarni svetovalne
delavke.
V skupine v STOPIČAH in na DOLŽU se bo lahko vpisovalo otroke od
enega leta starosti dalje, v skupino PODGRAD pa otroke od drugega
leta starosti dalje.

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah
Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku
sprejema otrok v vrtec
1. člen
V Pravilniku o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec
(Uradni list RS, št. 23/2011, 11/2015, DUL, št. 20/2016, 5/2017 in
2/18) se spremeni Priloga 1(Vloga za vpis otroka v vrtec) in Priloga 2
(Vloga za premestitev otroka), ki sta prilogi osnovnega pravilnika.

2. člen
V 15. členu se spremeni besedilo tako, da se po novem glasi:
»Preden komisija začne z obravnavo vlog za sprejem novincev, najprej
obravnava in reši vloge za premestitve otrok iz zavoda v zavod v
okviru Mestne občine Novo mesto oziroma iz enote v enoto v okviru
posameznih zavodov, da bi se družinam tako omogočilo bivanje dveh
otrok iz iste družine v istem vrtcu oziroma isti enoti, da bi se upoštevale
potrebe staršev glede na poslovni čas posameznih enot vrtcev ter da
bi se omogočila vključitev otroka v enoto vrtca v šolski okoliš, kjer ima
otrokova družina stalno prebivališče.
Komisija izmed vpisanih otrok najprej obravnava otroke:
– s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji predložili ustrezno
dokumentacijo, ki jo določa področni zakon,
– in otroke, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno
delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. Mnenje
o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine vsebuje
navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost
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oziroma položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena družina s
strani centra za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih
vodijo centri za socialno delo.
Otroke iz prvega odstavka tega člena vrtec prednostno sprejme.
Premeščanje otrok je dopustno le v primeru, če se vrsta in število
oddelkov že vključenih otrok ne spremeni ali pa se vrsta in število
oddelkov spremeni tako, da se na ta način pridobi prosta mesta.«

3. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Dolenjskem uradnem listu.

Številka: 602-1/2011
Novo mesto, dne 21. 2. 2019
Župan Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni, l.r.
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Šolsko leto 2019/2020

VRTCI MESTNE OBČINE
NOVO MESTO

Šifra: …………………………………………………
Datum prejema vloge ………/……/…………
Datum vključitve …………………………………
Enota:…………………………………………………
Potrdilo o vpisu

Prenos vloge
Kam:
…………………………………
Kdaj:
…………………………………
Prenos na čakalno listo

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC
S to vlogo vlagatelj zaprosi za sprejem otroka v vrtce Mestne občine Novo mesto: Vrtec
Ciciban Novo mesto, Vrtec Pedenjped Novo mesto, Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA,
OŠ Brusnice – Vrtec Brusnice in OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče.

Vrtec zbira podatke s privolitvijo staršev in jih bo uporabil v namen vodenja postopka vpisa in sprejema
otroka v program vrtca. Pogoj za vključitev otroka v vrtec je dopolnjenih 11 mesecev starosti, če starši
ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Spodaj podpisan/a vlagatelj-ica (oče, mati, skrbnik) ...........................................………..……………….,
prosim za sprejem otroka v ENEGA IZMED VRTCEV Mestne občine Novo mesto z dnem ……………….. .

I. 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 ……………………………………………………………………………………..……..………

II. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITEM ZASTOPNIKU:
MATI

OČE

Priimek in ime
EMŠO
Naslov stalnega prebivališča
Poštna številka, pošta st. prebivališča
Občina in država stalnega prebivališča

Naslov začasnega prebivališča
Poštna št. in pošta zač. pr.
Telefonska številka za stike
GSM
Naslov elektronske pošte

1
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1. Prva izbira vrtca in enot tega vrtca:

Obkrožite želeni vrtec in znotraj tega vrtca lahko izberete največ štiri enote, v katere želite vključiti
otroka. Na črtico pred izbrane enote vpišite številke od 1 do 4 (1=prva želja, 2= druga želja, ...)
Vrtec CICIBAN Novo mesto
Vpis na upravi vrtca: Ragovska ulica 18, Novo mesto, tel.: 371 83 13
Enote:
__. CICIBAN (Ragovska ulica 18)

__. NAJDIHOJCA (Mali Slatnik 7)

__. LABOD (Seidlova cesta 33, Ločna)

__. BIBE (Seidlova cesta 40, Ločna)

- dopoldne ( obkroži)

__. MARJETICA (Lešnica 15, Otočec)

- tedensko izmensko ( obkroži)

__. MEHURČKI (na območju Ragovske ulice)

__. KEKEC (Smrečnikova ulica 16, Kandija Grm)
Vrtec PEDENJPED Novo mesto
Vpis na upravi vrtca: Šegova ulica 22, Novo mesto, tel.: 371 82 61
Enote:
__. METKA (Kettejev drevored 5, center)

__. SAPRAMIŠKA (OŠ Drska, Ul. Slavka Gruma 63)

__. OSTRŽEK (Ulica Danila Bučarja 2, Bršljin)

__. VIDEK (Kočevarjeva ulica 42, Bršljin)

__. PEDENJPED (Šegova ulica 22, Drska )

__. CEPETAVČEK (na območju Gotne vasi)

__. RDEČA KAPICA (Šegova ulica 5, Drska )

__. PIKAPOLONICA (Brezje 8, romsko naselje)

OŠ Brusnice- VRTEC BRUSNICE
Vpis: v OŠ BRUSNICE, Velike Brusnice 101, 8321 Brusnice, tel.: 33 46 820
OŠ Stopiče – VRTEC STOPIČE
Vpis: v OŠ STOPIČE, Stopiče 37, 8322 Stopiče, tel.: 30 80 912
Enote:
__. STOPIČE

__. PODGRAD

__. DOLŽ
Zasebni družinski vrtec RINGA RAJA Novo mesto
Vpis : Ragovo 2, Novo mesto, tel.: 33 80 355, 041 705 157

2. Druga izbira vrtca in enot: navedite tisti vrtec v katerega želite vključiti otroka, če ne bo sprejet v
vrtec prve izbire. Znotraj vrtca navedite eno ali dve enoti:
1. .......................................................... ENOTA: ………………………………………………………….
ENOTA: ………………………………………………………...
3. Tretja izbira:
V primeru, da otrok ne bo sprejet niti v vrtec prve niti druge izbire, želim mesto v KATEREMKOLI vrtcu:
DA

/

NE

(ustrezno obkroži)

V kolikor ne boste obkrožili drugo ali tretjo izbiro, vas ne bomo upoštevali pri obveščanju o prostih mestih v drugih vrtcih in o

Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /

izbiri ustreznega kandidata za
prosto
mesto.
Gregor
Macedoni,
župan / koordinator: Peter Žunič Fabjančič / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2019 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si

1

5

DOLENJSKI URADNI LIST, URADNO GLASILO MESTNE OBČINE NOVO MESTO

IV. PROGRAM VRTCA (ustrezno
obkrožite):
ŠTEVILKA
4, 28. 1. 2019 / NOVO MESTO, LETO 5, http://dul.novomesto.si

1. DNEVNI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE (Traja od 6 do 9 ur dnevno.)
2. POLDNEVNI PROGRAM ZA PREDŠOLSKE OTROKE (Traja od 4 do 6 ur dnevno. Vrtec Pedenjped
Novo mesto ga izvaja v enoti Pikapolonica.)
V. NAVEDITE ČAS, ko bo otrok v vrtcu : od ………………….. ure, do …………….. ure.
VI. NAVEDITE ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI OTROKA, katerih poznavanje je nujno za otrokovo
varnost in delo z otrokom. /podatek je neobvezen/
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………….....
....................................................................................................................................................…

VII. PRILOŽENA POTRDILA (obkrožite ustrezno črko, če prilagate katero od potrdil):

V skladu z 20. členom Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS,
94/10-ZIU, 40/12 ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17 - v nadaljevanju Zvrt) in Zakonom o celostni zgodnji
obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Ur. l. RS št. 41/17) ima prednost pri sprejemu v
vrtec otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo
o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine.
a. mnenje centra za socialno delo o ogroženosti otroka zaradi socialnega položaja družine,
b. načrt pomoči družini oz. zapisnik multidisciplinarnega tima centra za zgodnjo obravnavo, oz.
ustrezna zakonska dokumentacija,
c.

potrdilo pediatra, da je bil otrok izpisan iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov.

VIII. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC:

Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem.
(20. člen Zvrt). Otroke se razvrsti v skladu s kriteriji, ki jih je določila Mestna občina Novo mesto v
Pravilniku o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (Ur. l. RS št. 23/11, 11/15 DUL št.
20/16, 5/17 in 2/18).
Vloge se točkuje tako, da se pri vsakem kriteriju, ki je izpolnjen, dodeli pripadajoče število točk.
Komisija na podlagi podatkov, ki so navedeni v vlogi oziroma podatkov, ki jih pridobi pri upravljavcih
zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednostni vrstni red.
Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, pri upravljavcih zbirk osebni podatkov,
ki jih vodijo v skladu z zakonom. Če komisija ugotovi nepravilnosti podatkov, navedenih v vlogi, odloči
na podlagi podatkov, pridobljenih pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov (20 a. člen Zvrt).
Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva
dodatni kriterij starosti otroka. Prednost ima starejši otrok.
Starši sami označite kriterije tako, da obkrožite številko/črko pred ustrezno trditvijo v
tabeli na strani 4.
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KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK
V 4,VRTEC
ŠTEVILKA
28. 1. 2019 / NOVO MESTO, LETO 5, http://dul.novomesto.si
Zap. št. Kriteriji
1.
Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)
a
Starši oz. zakoniti zastopniki in otrok imajo stalno prebivališče na
območju Mestne občine Novo mesto.
b
Eden od staršev in otrok imata stalno prebivališče v Mestni občini Novo
mesto.
c
Vlagatelj nima stalnega prebivališča v Sloveniji, a ima skupaj z otrokom
začasno prebivališče na območju Mestne občine Novo mesto in je vsaj
eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.
2.
Zaposlenost (ali status študenta oziroma kmeta) obeh staršev oz. starša, če
gre za enoroditeljsko družino.
3.
Zaposlenost (ali status študenta oziroma kmeta) samo enega od staršev.
4.
Otrok, ki je eno leto pred vstopom v šolo.
5.
Že vključeni otroci (ne glede na število) v vrtce MO NM iz iste družine v
šolskem letu aktualnega vpisa.
6.
Otrok, za katerega so starši vložili vlogo za vpis za zadnje vpisno obdobje in
je izpolnjeval starostni pogoj za vključitev v vrtec ter mu ni bilo ponujeno
mesto v vrtcu po navedenih izbirah v vlogi.
7.
Vlagatelj vključuje v vrtec dvojčke, trojčke …
8.
Otrok, ki je bil v tekočem šolskem letu izpisan iz vrtca iz zdravstvenih
razlogov in starši o tem predložijo potrdilo zdravnika.
9.
Otrok bo v vpisnem obdobju dopolnil starost:
najmanj enajst mesecev in več do vključno 15. 9. in takrat tudi prosi za
sprejem
enajst mesecev do vključno 1. 10.
enajst mesecev do vključno 1.11.
enajst mesecev do vključno 1. 12.
enajst mesecev do vključno 1. 1.
enajst mesecev do vključno 1. 2.
Skupaj točk:

Število točk
50
35
35
20
10
20
5
4
3
50
30
25
10
3
2
1

IX. Izjava vlagatelja/ice
Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni. Obvezujem se, da
bom pisno javil vsako spremembo podatkov.
Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v program
vrtca.
Če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire, dovoljujem, da le-ta posreduje vlogo tistemu vrtcu, v
katerega bo otrok sprejet iz centralnega čakalnega seznama ali v primeru vložene vloge za premestitev.
Vlagatelj vlogo oddaja na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih. Dani osebni podatki se obdelujejo in varujejo skladno z
veljavnim nacionalnim zakonom o varstvu podatkov in Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z
dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter
o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (Ur. l. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Kot
posameznik vlagatelj uživa pravice, skladno z omenjenima zakonskima aktoma.
Podatki iz evidence vpisanih otrok se skladno z 48. členom Zakona o vrtcih hranijo do njihove vključitve v vrtec, ko
se prenesejo v evidenco vključenih otrok, oziroma do izteka veljavnosti čakalnega seznama, na katerem je vpisani
otrok. Podatke o otroku, za katerega so starši umaknili vlogo za vpis otroka, vrtec izbriše iz evidence vpisanih
otrok. Vrtec podatke v evidenci vključenih otrok izbriše eno leto po izstopu otroka iz vrtca. Podatki iz evidence plačil
staršev in evidence socialnega položaja družin se izbrišejo po izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.

Kraj in datum: …………………….........
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Podatke izpolni vrtec

Šolsko leto 2019/2020

VRTCI MESTNE OBČINE
NOVO MESTO

Vloga prejeta v vrtec ..............................
Številka: ………………………………………
Datum prejema vloge ………/……/…………

VLOGA ZA PREMESTITEV OTROKA
S to vlogo vlagatelj zaprosi za premestitev otrok med javnimi vrtci Mestne občine Novo
mesto: v Vrtec Ciciban Novo mesto, Vrtec Pedenjped Novo mesto, Zasebni družinski vrtec
Ringa raja, OŠ Brusnice – Vrtec Brusnice in OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče.

Spodaj podpisan/a vlagatelj-ica (oče, mati, skrbnik) ........................................................................ ,
vlagam vlogo za premestitev otroka 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 ALI ZAKONITEM ZASTOPNIKU:
MATI

OČE

Priimek in ime
EMŠO
Naslov stalnega prebivališča
Poštna številka, pošta st. pr.
Občina in država stalnega prebivališča

Naslov začasnega prebivališča
Poštna št. in pošta zač. pr.
Telefonska številka za stike
GSM
Naslov elektronske pošte

1
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1. OTROK JE TRENUTNO VKLJUČEN V :
Vrtec:
Enoto:
2. OTROKA ŽELIM PREMESTITI V :
Želeni vrtec:
Želena enota 1:
Želena enota 2:
3. PREDNOST PRI PREMESTITVI:
Označite (obkrožite in vpišite podatek) ali izpolnjujete katerega od kriterijev:
-

v želeni enoti je v letu aktualne premestitve že vključene bratec ali sestra ...........................

-

število predhodnih zavrnitev za premestitev v to enoto ...........................................

Vlagatelj vlogo oddaja na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih. Dani osebni podatki se obdelujejo in
varujejo skladno z veljavnim nacionalnim zakonom o varstvu podatkov in Uredbo (EU) 2016/679
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih
podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o
varstvu podatkov) (Ur. l. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Kot posameznik vlagatelj uživa pravice, skladno z
omenjenima zakonskima aktoma.
Podatki iz evidence vpisanih otrok se skladno z 48. členom Zakona o vrtcih hranijo do njihove vključitve
v vrtec, ko se prenesejo v evidenco vključenih otrok, oziroma do izteka veljavnosti čakalnega seznama,
na katerem je vpisani otrok. Podatke o otroku, za katerega so starši umaknili vlogo za vpis otroka, vrtec
izbriše iz evidence vpisanih otrok. Vrtec podatke v evidenci vključenih otrok izbriše eno leto po izstopu
otroka iz vrtca. Podatki iz evidence plačil staršev in evidence socialnega položaja družin se izbrišejo po
izpolnitvi namena, zaradi katerega so bili zbrani.
Podajam izjavo, da bom otroka izpisal/a iz vrtca, v katerega je otrok trenutno vključen, če bo vlogi za
premestitev ugodeno. Soglašam s prenosom podatkov med vrtcema (vloga za vpis in zdravniško
potrdilo).
Novo mesto, ……………………………… Podpis vlagatelja/ice…………………………………………..

Pomembno: Spodnji tekst velja samo v primeru premestitev med javnimi vrtci MO Novo mesto!
V skladu z 9. členom Pravilnika o pogojih in kriterijih ter postopku sprejema otrok v vrtec (v
nadaljevanju: Pravilnik) se vloga za premestitev odda na upravi vrtca, v katerega želite vključiti
otroka.
Vrtec, v katerega je otrok vključen, pa so dolžni starši obvestiti o svoji nameri in po prejemu
obvestila o rešitvi vloge takoj podati izpisnico.
V primeru, da starši ne vpišejo otroka v novo izbiro vrtca takoj z naslednjim dnem po izpisu iz
prejšnjega vrtca, se le-to obravnava kot redni izpis in se njihova vloga za premestitev ne more več
obravnavati kot premestitev, tako kot je določeno v Pravilniku, zato morajo potem ponovno vpisati
otroka v vrtec. Njihov ponovni vpis se bo obravnavalo kot vsak drug vpis otroka po rednem roku.
Dolenjski uradni list, uradno glasilo Mestne občine Novo mesto / izdajatelj glasila: Mestna občina Novo mesto / naslov izdajatelja: Seidlova cesta 1, 8000 Novo mesto /
Gregor Macedoni, župan / koordinator: Peter Žunič Fabjančič / oblikovanje: Sandra Hrovat / letnik izdaje: 2019 /
telefon: 07/39 39 256 / spletna stran: http://dul.novomesto.si / e-pošta: dul@novomesto.si

1

9

