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VLOGA ZA PREMESTITEV OTROKA 

 
S to vlogo  vlagatelj zaprosi za premestitev otrok med vrtci Mestne občine Novo mesto, in 

sicer: v Vrtec Ciciban Novo mesto, Vrtec Pedenjped Novo mesto, Zasebni družinski vrtec 

Ringa raja, OŠ Brusnice – Vrtec Brusnice, OŠ Stopiče – Vrtec Stopiče in OŠ Otočec – Vrtec 

Otočec.  

 

Spodaj podpisan/a vlagatelj-ica (oče, mati, skrbnik) ........................................................................, 

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    

             

Podatke izpolni vrtec 

Šolsko leto  2021/2022 

 

Vloga prejeta v vrtec ..............................       

Številka:  ……………………………………… 

Datum prejema vloge ………/……/………… 

                    
 

 

VRTCI MESTNE OBČINE 

 NOVO MESTO 
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3. OTROK JE TRENUTNO VKLJUČEN V : 

Vrtec:  

Enoto:  

 

4. OTROKA ŽELIM PREMESTITI V : 

Želeni vrtec:  

Želena enota 1:  

Želena enota 2:  

 

5. PREDNOST PRI PREMESTITVI: 

Označite (obkrožite in vpišite podatek), če izpolnjujete katerega od kriterijev: 

1. v želeni enoti je v letu aktualne premestitve že vključen brat ali sestra ........................... 

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

3. starost otroka (pri premestitvi ima prednost starejši otrok) 
 

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. 
 

Osebni podatki se ne posredujejo tretjim osebam. V okviru opredeljene zakonodaje lahko zahtevate vpogled in popravek, blokiranje, 
izpis ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali podate ugovor zoper obdelavo in prenosljivost osebnih podatkov, in sicer s pisnim 
obvestilom na naslov vrtca. Lahko vložite pritožbo pri nadzoren organu, v kolikor menite, da obdelava osebnih podatkov krši Splošno 
uredbo o varstvu osebnih podatkov.  
 

Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki navedeni v vlogi resnični, točni in popolni ter je z oddajo vloge 
seznanjen tudi drugi starš. 
 

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 starša (zakonitega zastopnika)  ………………………………….…….. 
 

 

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 pozitivni 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 obravnaval kot vsak drug vpis otroka po rednem roku.  


