IZPOLNI VRTEC

PODATKE VPISUJETE S TISKANIMI ČRKAMI.
Pred izpolnjevanjem obvezno preberite priložena navodila!

Datum vpisa: ______________ Oddelek: _________________

VRTEC JADVIGE GOLEŽ MARIBOR
JAVNI ZAVOD:_____________________________
Datum izpisa: ______________ Opomba: _________________

Datum prejema vloge: _______________

Številka vloge:___________________

ŠIFRA OTROKA

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021
VLAGATELJ / ICA ___________________________________________________

oče

(priimek in ime)

mati

skrbnik

(Ustrezno obkrožite!)

SPOL M Ž

I. PODATKI O OTROKU: ___________________________________________________
(priimek in ime)

EMŠO

(Ustrezno obkrožite!)

Datum rojstva: ___________________________

Naslov stalnega bivališča: __________________________________________________________________
( ulica in hišna številka )

Kraj ____________________ Občina stalnega bivališča:________________

Poštna številka:

Naslov začasnega bivališča: _________________________________________________________________
( ulica in hišna številka )

Kraj ____________________ Občina začasnega bivališča:________________
Poštna številka:
I. PODATKI O OTROKU: ______________________________________
II. PODATKI O STARŠIH:
MATI:
__________________________________________

OČE:
__________________________________________

(priimek in ime)

(priimek in ime)

EMŠO

EMŠO

Elektronski naslov:

Elektronski naslov:

______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Telefonska
številka

Naslov stalnega bivališča: ________________________
(ulica in hišna številka)

-

Poštna
številka:

Telefonska
številka

-

-

Kraj _____________________

-

-

Naslov stalnega bivališča: ________________________
(ulica in hišna številka)

-

Poštna
številka:

Kraj _____________________

Občina stalnega bivališča: ______________________

Občina stalnega bivališča: ______________________

Naslov začasnega bivališča: _____________________

Naslov začasnega bivališča: _____________________

( ulica in hišna številka )

Poštna
številka:

Kraj _____________________

Status tujca:
DA
NE (ustrezno obkrožite!)
Zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji:
DA
NE (izpolnijo samo tujci!)
Zaposlitev: ________________________________________

( ulica in hišna številka )

Poštna
številka:

Status tujca:
DA
NE (ustrezno obkrožite!)
Zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji:
DA
NE (izpolnijo samo tujci!)
Zaposlitev: ________________________________________
(naziv organizacije)

(naziv organizacije)

Redni-a študent-ka: _________________________________________

Kraj _____________________

Redni-a študent-ka: _________________________________________

(naziv fakultete )

(naziv fakultete )

□ 3 otroci
Otrok živi pri enem od staršev (označi v primeru enostarševske družine): □ materi
Družina z več vzdrževanimi otroki (označi):

□ 2 otroka

□ 4 otroci in več
□ očetu
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III. VKLJUČITEV V VRTEC
Želeni datum vključitve otroka v program vrtca: ____________________
(Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil najmanj 11 mesecev starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne
odsotnosti z dela.)

Datum predvidenega zaključka starševskega dopusta za polno odsotnost z dela: ______________________
(Podatek vpišejo starši, ki v tekočem šolskem letu zaključujejo starševski dopust.)

Otroka želim vključiti (označite) v DNEVNI program (6-9 ur/dan):
- dopoldan; od …………… do……………..ure;
- popoldan; od …………… do……………..ure;
- izmenično; dopoldan, od………..do……….ure; popoldan, od ……..do……ure.
Otroka želim vključiti (označite) v POLDNEVNI program (4-6 ur/dan):
- dopoldan; od …………… do……………..ure;
- popoldan; od …………… do……………..ure;
- izmenično; dopoldan, od………..do……….ure; popoldan, od ……..do……ure.
IV. IZBIRA ENOT VRTCEV
Iz tabele, ki jo najdete na 3. strani vloge, izberite vrtec in njegove enote, v katere želite vključiti otroka (vrtec prve izbire) in jih navedite pod
št. 1. Vlogo morate oddati na sedež vrtca prve izbire!

1.

a) Enota:_______________________________
b) Enota:_______________________________
c) Enota:_______________________________

Vrtec:

Pod številko 2 lahko navedete drugi vrtec, v katerega želite vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire (vrtec druge izbire).

2.

Vrtec:

Pod številko 3 lahko navedete katerikoli drugi vrtec, v katerega želite vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire niti v vrtec
druge izbire (vrtec tretje izbire).

3.

Vrtec:

V. OTROK JE ŽE VKLJUČEN V VRTEC____________________________________________________________.
(vpišite naziv vrtca, ki ga otrok že obiskuje)

VI. SOROJENCI
- Hkraten vpis dvojčkov, trojčkov v isto enoto vrtca(Starši morajo oddati vlogo za vsakega otroka posebej!):
__________________________________________________________________________________;
- v vrtec ( CSG, druge vrtce) bodo v šolskem letu 2020/2021 vključeni otrokovi sorojenci:
Istočasna
vpisanost
sorojencev

priimek

ime

EMŠO otroka

vrtec

datum
vpisa

1.
2.
VII. PRILOGE
Morebitne priloge k vlogi za vpis otroka (označite!), ki dajejo otroku prednost ob sprejemu v vrtec (20. člen
Zakona o vrtcih in spremembe):
- Potrdilo Centra za socialno delo o ogroženosti družin.
- Listine, ki dokazujejo, da vpisujemo otroka s posebnimi potrebami (8. člen Zakona o vrtcih!).

VIII. IZJAVA VLAGATELJA/ICE
Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki, navedeni na vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in
kazensko odgovornost. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v
program vrtca.
O vsaki spremembi navedenih podatkov v tej vlogi, bom izbran vrtec prve izbire obvestil v roku 8 dni od nastale
spremembe. V primeru namere umika vloge za vpis otroka bom le-to pisno sporočil v izbran vrtec prve izbire.
Če otrok ne bo sprejet v enoto vrtca prve izbire, dovoljujem, da le-ta posreduje mojo vlogo tistemu vrtcu, v katerega
bo otrok sprejet iz Centralnega seznama.

Datum: _____________________

Podpis vlagatelja/ice: _____________________________________
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SEZNAM JAVNIH ZAVODOV IN ENOT VRTCEV V MESTNI OBČINI MARIBOR
Predviden poslovni
čas, opombe

JAVNI ZAVOD

ENOTE JAVNIH ZAVODOV

NASLOVI ENOT

VRTEC BORISA
PEČETA MARIBOR

1.

ENOTA TOMŠIČEVA

Tomšičeva ulica 32, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30

2.

ENOTA KOŠAKI

od 6:00 do 16:00

3.

ENOTA KAMNICA, odd. v OŠ Kamnica

4.

ENOTA BRESTERNICA

Krčevinska ulica 10, 2000 Maribor
Vrbanska cesta 93 in Vrbanska cesta
93a, 2351 Kamnica
Na Gaj 4, 2354 Bresternica

1.

ENOTA GLEDALIŠKA

Gledališka ulica 6, 2000 Maribor

Tomšičeva ulica 32
2000 Maribor
Tel.: 02/234 32 60

VRTEC IVANA GLINŠKA
Gledališka ulica 6
2000 Maribor
Tel.: 02/234 74 37

od 6:15 do 16:30
od 6:15 do 16:00
od 5:30 do 16:30
od 5:30 do 16:30;

2.

ENOTA GREGORČIČEVA - KREKOVA

Gregorčičeva ulica 32, 2000 Maribor

3.

ENOTA KREKOVA - IZMENSKI PRG.

Krekova ulica 27,2000 Maribor

4.

ENOTA KREKOVA - POPOLDANSKI PRG.

Krekova ulica 27,2000 Maribor

5.

ENOTA PRISTAN

Usnjarska ulica 11, 2000 Maribor

od 7:00 do 15:30
od 11:30 do 20:30
od 11:30 do 20:30
enota deluje na dveh
lokacijah
od 5:30 do 16:30

6.

ENOTA RIBIŠKA

Ribiška ulica 11, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30

7.

ENOTA SMETANOVA

Smetanova ulica 34a, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30

8.

ENOTA KOSARJEVA

Kosarjeva ulica 41, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30

VRTEC JADVIGE GOLEŽ 1.

ENOTA BETNAVSKA

Betnavska cesta 100, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30

Betnavska cesta 100
2000 Maribor
Tel.: 02/330 2350

2.

ENOTA OB GOZDU

Ertlova ulica 3, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30

3.

ENOTA CESTA ZMAGE

Cesta zmage 28, 2000 Maribor

od 6:00 do 16:30

VRTEC JOŽICE
FLANDER

1.

ENOTA FOCHEVA

Focheva ulica 51, 2000 Maribor

od 5:00 do 17:30
od 5:30 do 17:00;
enota deluje na dveh
lokacijah
od 5:30 do 16:30

Focheva ulica 51
2000 Maribor
Tel.: 02/330 34 00

2.

ENOTA VANČKA ŠARHA

Smoletova ulica 7, 2000 Maribor
Ulica Moša Pijade 30, 2000 Maribor

3.

ENOTA RAZVANJE

Razvanjska cesta 64, 2000 Maribor

VRTEC OTONA
ŽUPANČIČA

1.

ENOTA OBLAKOVA

Oblakova ulica 5, 2000 Maribor

2.

ENOTA OBLAKOVA - IZMENSKI PRG.

Oblakova ulica 5, 2000 Maribor

od 5:00 do 17:00
od 11:30 do 20:30

3.

ENOTA LENKA

Ulica Pohorskega odreda, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30

4.

ENOTA LENKA, odd. v OŠ Leona Štuklja

Klinetova ulica 18, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30

5.

ENOTA MEHURČKI

Arnolda Tovornika 12, 2000 Maribor

od 6:00 do 16:30

1.

ENOTA BREZJE

Na trati 6, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30

2.

ENOTA ČEBELICA

Malečnik 52, 2229 Malečnik

3.

ENOTA GRINIČ

Cesta XIV. divizije 14 A, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30
od 5:30 do 16:30

4.

ENOTA KEKEC

Ulica Štravhovih 50, 2000 Maribor

od 5:30 do 17:00

5.

ENOTA MOJCA

Železnikova ulica 24, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30

6.

ENOTA NAJDIHOJCA

Majeričeva ulica 9, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30

7.

ENOTA OB GOZDU

Ob gozdu 22, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30

8.

ENOTA OB GOZDU, odd. v OŠ borcev za
severno mejo

Borcev za severno mejo 16, 2000 Maribor od 5:30 do 16:30

1.

ENOTA POLJANE

Groharjeva 22, 2000 Maribor
Korčetova 18, 2000 Maribor

2.

ENOTA LIMBUŠ

Šolska ulica 25 - 27, 2341 Limbuš

3.

ENOTA PEKRE

Bezjakova 19, 2000 Maribor

od 5:45 do 17:00;
enota deluje na dveh
lokacijah
od 6:00 do 17:00
od 6:00 do 16:00

4.

ENOTA RADVANJE

Grizoldova 1 - 3, 2000 Maribor

od 6:00 do 17:00

5.

ENOTA IZTOKOVA

Žabotova 10, 2000 Maribor

od 6:00 do 17:00

6.

ENOTA PEKRSKA

Pekrska cesta 17, 2000 Maribor

od 6:00 do 16:30

1.

ENOTA MIŠMAŠ

Dogoška cesta 20, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30

2.

ENOTA LUPINICA

Ulica Hinka Nučiča 11, 2000 Maribor

3.

ENOTA MEHURČKI

Janševa ulica 3, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30
od 5:30 do 16:00

4.

ENOTA PEDENJPED

Ulica heroja Nandeta 3, 2000 Maribor

od 5:30 do 16:30

Oblakova 5
2000 Maribor
Tel.: 02/330 24 45

VRTEC POBREŽJE

Cesta XIV. divizije 14a
2000 Maribor
Tel.: 02/330 48 51

VRTEC STUDENCI
Groharjeva 22
2000 Maribor
Tel.: 02/480 36 00

VRTEC TEZNO

Dogoška cesta 20
2000 Maribor
Tel.: 02/460 02 10

PRILAGOJENI PROGRAM V
1.
RAZVOJNEM ODDELKU

RAZVOJNI ODDELEK

po potrebi

OPOMBA: Vsi javni vrtci v Mestni občini Maribor izvajajo celodnevni program, ki traja 6 - 9 ur. Nekateri vrtci oz. enote izvajajo izmenski
program (dopoldan/popoldan) in pa popoldanski program, kar je posebej označeno v zgornji tabeli.
PRILAGOJENI PROGRAM V RAZVOJNEM ODDELKU: V kolikor bodo vpisani vsaj trije otroci iz Mestne občine Maribor, bo oddelek
organiziran v Vrtcu Otona Župančiča, Oblakova 5, 2000 Maribor, Vrtcu Jožice Flander, Focheva ulica 51, 2000 Maribor, Vrtcu Tezno,
Dogoška cesta 20, 2000 Maribor in Domu Antona Skale, Majcigerjeva ulica 37, 2000 Maribor. Namenjen je otrokom s posebnimi
potrebami od dopolnjenih 11 mesecev starosti do vstopa v šolo, ki so z Odločbo o usmeritvi razporejeni v razvojni program. Program
obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Vpis otrok v razvojne oddelke poteka v OŠ Gustava Šiliha Maribor.
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA VPIS
SPLOŠNA OPOMBA
Vlogo za vpis otroka v vrtec odda eden od staršev ali otrokov skrbnik
(v nadaljevanju: vlagatelj).
Vlogo je potrebno oddati na sedež uprave vrtca prve izbire in sicer
v času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto oziroma
kadarkoli med letom.
Dodatne informacije lahko dobite na spletnih straneh in oglasnih
deskah vrtcev ali na upravah vrtcev.
Vlagatelj/ica mora oddati vlogo v vrtec prve izbire.
Centralna evidenca vpisanih otrok omogoča vnos le ene vloge za
posameznega otroka. Če vlagatelj odda več vlog za posameznega
otroka, se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v
centralno evidenco vpisanih otrok, za ostale vloge vrtec pisno
obvesti vlagatelja, da teh vlog ne bo obravnaval.
Za dopolnitev vloge ali odpravo pomanjkljivosti le-te vas lahko vrtec
pozove po mobilnem telefonu, telefonu, elektronski pošti ali ustno,
če starši pridejo v vrtec.
PREDNOST PRI SPREJEMU
Otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega vlagatelj/ica
predloži mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi
socialnega položaja družine.
K vlogi je treba priložiti Odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi
potrebami ali mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi
socialnega položaja družine, ki vsebuje navedbe, da je družina v
skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oz. položaj družine,
obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani centa za
socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri
za socialno delo.
I. PODATKI O OTROKU
Vpišite podatke o otroku.
II. PODATKI O STARŠIH
Vpišite zahtevane podatke.
Starši, ki imajo status tujca v Republiki Sloveniji, obkrožijo DA,
ostali pa obkrožijo NE.
Če imajo starši/eden od staršev status tujca v Republiki Sloveniji, ki
so/je zavezanci/zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in
nima(jo) stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vpišejo naslov
pod začasno prebivališče.
III. VKLJUČITEV V VRTEC
Navedite želeni datum vključitve otroka v program vrtca.
Pogoj za vključitev je dopolnjenih najmanj 11 mesecev starosti
otroka, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega
dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, oz. naslednji dan, ko otrok
dopolni starostni pogoj za vključitev v vrtec oz. naslednji dan po
poteku starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Poldnevni program bo vrtec izvajal samo v primeru zadostnega
števila otrok.
IV. IZBIRA ENOTE VRTCA IN POTEK SPREJEMA
Starši oddajo vlogo v vrtec prve izbire. Če je v željeno enoto vrtca
prve izbire vpisanih več otrok, kakor je prostih mest, se otroke

razporedi v druge enote vrtca prve izbire. Če v nobeni enoti vrtca
prve izbire ni prostih mest, se otroka razporedi v vrtec druge in tretje
izbire.
POMEMBNO: V vrtec druge ali tretje izbire bodo otroci
prerazporejeni šele po oblikovanju Centralnega čakalnega
seznama.
V. SOROJENCI
Označite in navedite izbrano enoto vrtca, v kolikor želite hkraten
vpis dvojčkov, trojčkov v isto enoto vrtca.
Navedite podatke o otrocih – sorojencih, ki bodo v istem šolskem
letu obiskovali vrtec: imena in priimke otrok, EMŠO otrok, naziv
vrtca, ki ga otrok obiskuje in datum vpisa v vrtec.
VI. IZJAVA
Vlagatelj na koncu podpiše izjavo, s katero potrjuje, da so vsi
podatki, navedeni v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzema
materialno in kazensko odgovornost. Vlagatelj dovoljuje vrtcu, da
podatke uporablja za vodenje postopka sprejema in vključitve
otroka v program vrtca in dovoljuje vrtcu, da le-ta posreduje vlogo
tistemu vrtcu, v katerega bo otrok sprejet.
O vsaki spremembi navedenih podatkov v tej vlogi, bo vlagatelj
izbran vrtec prve izbire obvestil v roku 8 dni od nastale spremembe.

DOKUMENTI ZA DOKAZOVANJE:
Po potrebi k vlogi za vpis otrok priložite enega od naštetih
dokumentov.
Listine, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec:

Odločba pristojnega organa o usmeritvi, ki potrjuje, da
vpisujete otroka s posebnimi potrebami.

Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi
socialnega položaja družine. (Mnenje o ogroženosti
vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki
urejajo socialno varnost oz. položaj družine,
obravnavana kot socialno ogrožena družina s strani
centa za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih
evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo).
Stalno bivališče:

Potrdilo o stalnem bivališču oz. kopija osebne izkaznice
Status tujca v RS:

Potrdilo o rezidentskem statusu (dobite ga na Davčni
upravi Republike Slovenije).
Status študenta:

Potrdilo o vpisu na redni študij
Zaposlenost staršev:

Dokazilo delodajalca, ki ne sme biti starejše od 30 dni
OPOZORILO
Vrtec bo izdelal seznam vključenih otrok in poslal vlagateljem v
podpis Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic obveznosti staršev
in vrtca (v nadaljevanju: pogodbo).
Staršem, ki bodo podpisano pogodbo vrnili v določenem roku, bo
vrtec v zadnjem tednu meseca avgusta posredoval obvestilo o
enoti vrtca in oddelku, v katerega bo otrok vključen.
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