
                                                                                                                                                                                                                                                  

                                                         

                                     

 

 

VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC  za šolsko leto 2022/2023 – NOVINCI 

VRTEC ŠENTJUR 
Podatki o otroku: 
Priimek in ime:   Spol:    Ž       M 

EMŠO:                

Datum rojstva: 

Stalno bivališče:  Začasno bivališče: 

Poštna št. in pošta:       Poštna št. in pošta:       

Občina:  Občina: 

Napišite tudi naslednjo željeno enoto. 

OTROKA ŽELIM VPISATI V ENOTO:  ______________________________ ,________________________________. 

 
Otroka vpisujem v (ustrezno obkrožite): 

1. DNEVNI  program  (6 do 9 ur), koristite lahko največ 9 ur: 

      Otrok bo prihajal v vrtec ob __________uri 

      Otrok bo odhajal iz vrtca ob __________uri 

2. POLDNEVNI program (8.00 – 12.00) s kosilom ali brez  (ustrezno obkrožite), za otroke      

od 3. do 6. leta – SAMO V ENOTI ŠENTJUR 

3. DNEVNI program POPOLDAN (od 11. do  20. ure) – SAMO V ENOTI ŠENTJUR 

Otrok bo prihajal v vrtec ob ___________uri 

Otrok bo odhajal iz vrtca ob ___________uri 

 

Podatki o starših:  X   (označite, na čigav naslov se pošilja pošta) 

                           MATI       OČE 

Priimek in ime:   

EMŠO:                           

Stalno bivališče:   

Poštna št. in pošta:              

Občina stalnega 

bivališča 

  

Začasno bivališče:   

Poštna št. in pošta:           

Občina začasnega 

bivališča 

  

Telefon:   

e – pošta:   

 

 

Izpolni vrtec 

Št. dokumenta:  

Datum vpisa (oddaje vloge):   

Šifra otroka:  

Datum vključitve:  



 

DRUGI KONTAKTI ZA NUJNA  SPOROČILA v času otrokovega bivanja v vrtcu: 

Ime in priimek:_______________________________telefon:_____________________________________ 

Ime in priimek:_______________________________telefon:_____________________________________ 

 

RAZVOJNE IN DRUGE ZDRAVSTVENE POSEBNOSTI, ki jih mora vrtec poznati za varnost in 

 ustrezno delo z otrokom (npr. posebnosti v razvoju otroka, alergije, gibalne težave, diete …): 

_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
_______________________________________________________________________________________________________________ 
 
 

PODATKI ZA KOMISIJO ZA SPREJEM OTROK V VRTEC (izpolnite le, če otroka vpisujete  

 v času formalnega vpisa od 1. do 15. MARCA 2022): 

 

Otrok je bil v preteklem šol. letu že vpisan in je na čakalni listi: DA NE 

Otrok je bil v preteklem šol. letu izpisan zaradi bolezni oz. 

porodniškega dopusta staršev 

DA NE 

Družina na novo vpisuje 2 ali več otrok hkrati: DA NE 

Družina ima v vrtec Šentjur že vključenega otroka: 

Ime in priimek že vključenega otroka: _____________________ 

Datum rojstva: _______________________________________ 

Enota, v katero je vključen: _____________________________ 

 

 

DA 

NE 

ODDANE PRILOGE OB VPISU: 

• Potrdilo o zaposlenosti oz. statusu študenta staršev 

 

DA 

 

 

NE 

 

• Potrdilo zdravnika, da je bil otrok izpisan v preteklem šol. 

letu zaradi bolezni  oz. porodniškega dopusta staršev. 

DA NE 

• Mnenje CSD o ogroženosti družine (20. člen Zakona o 

vrtcih). 

DA NE 

• Listine, ki izkazujejo, da vpisujete otroka s posebnimi 

potrebami ( 8. člen Zakona o vrtcih ). 

DA 

 

NE 

 

• Dokazilo o enoroditeljski družini razvidno iz sklepa 

sodišča o zaupanju otroka v varstvo, vzgojo in oskrbo 

(Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ).            

DA NE 

 

IZJAVA STARŠA: 

Vsi podatki v Vlogi za vpis otroka v vrtec so resnični, zanje odgovarjam in se zavedam, da se lahko 

preverijo. Komisija lahko preverja pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, pri upravljavcih zbirk 

osebnih podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom (20. a člen Zakona o vrtcih). 

 

Datum:______________________ 

 

Podpis starša:_________________________                                 Vlogo za vpis sprejel: __________________________ 

                                                                               



 

 

 

 

Izjava/soglasje staršev oziroma zakonitih zastopnikov za obdelavo/objavo osebnih podatkov za 

celotno obdobje vključenosti otroka v predšolsko vzgojo Vrtca Šentjur, do preklica 

 

Spoštovani, 
 
Vrtec Šentjur, Gajstova pot 2a, 3230 Šentjur kot upravljalec osebnih podatkov, za namene izobraževanja in 
izpolnjevanja otrok za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje in obveščanje ter za 
nemoten potek dela vrtca obdeluje osebne podatke otrok in staršev oziroma skrbnikov, v obsegu in za namen 
kot ga določa 43. člena Zakona o vrtcih (Ur. L. RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo s spremembami in 
dopolnitvami, v nadaljevanju: ZVrt). Po izpolnitvi namena obdelave, vrtec osebne podatke izbriše oziroma uniči 
v skladu z določili Zakona o varstvu osebnih podatkov (Ur. L. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, v 
nadaljevanju: ZVOP-1), razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva. 
 
Za obdelavo osebnih podatkov izven namenov iz navedenega zakona pa potrebujemo vašo privolitev, zato vas 
vljudno prosimo, da preberete spodnjo izjavo in nam dovolite predlagano obdelavo osebnih podatkov otroka, 
tako, da ob posameznem namenu obdelave obkrožite DA. Če se s predlagano obdelavo osebnih podatkov 
otroka ne strinjate, označite možnost  NE. 
 
 
PODATKI O OTROKU: 
 
Ime in priimek: _______________________________________ 

Datum rojstva: _______________________________________   

Naslov bivališča: _________________________________________________________________ 
 
 
STARŠI OZ. ZAKONITI ZASTOPNIK: 
  
Mati:  Ime in priimek: _________________________________ 

 Naslov: ___________________________________________________________________ 

 

Oče: Ime in priimek: _________________________________ 

 Naslov: ___________________________________________________________________ 

  

Soglašam:  

F. FOTOGRAFIRANJE OTROK 

1.  s fotografiranjem na javnih prireditvah izven prostorov vrtca, z namenom 
predstaviti dejavnosti in aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu širši javnosti (npr. v 
kulturnem domu, v OŠ, v prostorih KD… oz. povsod, kjer bo otrok nastopal). V 
primeru, da ne soglašate z navedenim, se otrok javnega nastopa ne bo udeležil. 

DA NE 

2.  s fotografiranjem v okviru neposrednega dela z otroki, z namenom predstaviti 
staršem dejavnosti in aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu. V primeru, da ne 
soglašate z navedenim, bomo otroka za čas fotografiranja oz. snemanja umaknili. 

DA NE 



3.  s fotografiranjem  v okviru neposrednega dela z otroki, z namenom predstavitve 
Svetu vrtca aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu. V primeru, da ne soglašate z 
navedenim, bomo otroka za čas fotografiranja oz. snemanja umaknili. 

DA NE 

4.  s fotografiranjem v okviru neposrednega dela z otroki, z namenom izobraževanja 
zaposlenih v Vrtcu Šentjur. V primeru, da ne soglašate z navedenim, bomo otroka za 
čas fotografiranja oz. snemanja umaknili. 

DA NE 

5.  s skupinskim fotografiranjem otrok s strani zunanjih ponudnikov, z namenom 
skupne fotografije otrok generacije. V primeru, da ne soglašate z navedenim, otrok 
ne bo udeležen skupinskega fotografiranja. 

DA NE 

6.  z objavo fotografij v okviru neposrednega dela z otroki na internetni strani Vrtca 
Šentjur, z namenom predstavitve dejavnosti in aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v 
vrtcu. V primeru, da ne soglašate z navedenim, fotografij vašega otroka ne bomo 
objavili na naši spletni strani. 

DA NE 

7.  z objavo fotografij na oglasnem mestu v Vrtcu Šentjur z namenom predstaviti 
dejavnosti in aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu vsem obiskovalcem vrtca. V 
primeru, da ne soglašate z navedenim, fotografije vašega otroka ne bomo objavili. 

DA NE 

8.  z objavo fotografije otroka na garderobnih omaricah oz. stojalih, z namenom 
krepitve samopodobe otroka. V primeru, da ne soglašate z navedenim, otrok ne bo 
imel fotografije na garderobni omarici oz. stojalu. 

DA NE 

9.  z objavo fotografij v e-knjigi Vrtca Šentjur z namenom predstaviti dejavnosti in 
aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu širši javnosti. V primeru da ne soglašate z 
navedenim posnetka vašega otroka ne bomo objavili. 

DA NE 

10.  z posredovanjem fotografij v okviru neposrednega dela z otroki med starši otrokove 
skupine, z namenom predstavitve dejavnosti in aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v 
vrtcu. V primeru, da ne soglašate z navedenim, fotografije vašega otroka ne bomo 
posredovali in fotografij ne boste prejeli. 

DA NE 

11.  z objavo fotografij v kroniki, ki je obvezen dokument Vrtca Šentjur z namenom 

kronološko ohranjati dejavnosti in aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu. V primeru, 

da ne soglašate z navedenim, fotografije vašega otroka ne bomo objavili. 

DA NE 

12.  z objavo fotografij na oglasnih mestih izven Vrtca Šentjur (npr. kulturni dom, občina, knjižnica…) z 
namenom predstaviti dejavnosti in aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu. V primeru da ne 
soglašate z navedenim, fotografije vašega otroka ne bomo objavili. 

 a) IKC Šentjur DA NE b) TIC Šentjur DA NE 

 c) Občina Šentjur DA NE d) Sejem Altermed DA NE 

 e) Knjižnica Šentjur DA NE f) Prireditev Šentjurjevanje DA NE 

13.  z objavo fotografij v tiskanih medijih, z namenom predstaviti in promovirati dejavnosti in 
aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu. V primeru, da ne soglašate z navedenim, fotografije 
vašega otroka ne bomo objavili v navedenih medijih. 

 a) Glasilo Vrtca Šentjur DA NE b) Regijski časopis Novi tednik DA NE 

 c) Lokalni časopis Šentjurčan DA NE d) Strokovna revija Vzgojiteljica DA NE 

 e) Občinsko glasilo Utrip DA NE f) Strokovna revija Educa DA NE 

 
IZJAVA STARŠEV OB PREVZEMU FOTOGRAFIJ 
Spodaj podpisani izjavljam in se zavezujem, da ob prejemu fotografskega materiala le-tega ne bom objavil na spletnih 

straneh, socialnih omrežjih ali v katerihkoli drugih medijih. 

 



S. SNEMANJE OTROK 

1.  s snemanjem na javnih prireditvah izven prostorov vrtca, z namenom predstaviti 
dejavnosti in aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu širši javnosti (npr. v kulturnem domu, 
v OŠ, v prostorih KD… oz. povsod, kjer bo otrok nastopal). V primeru, da ne soglašate z 
navedenim, se otrok javnega nastopa ne bo udeležil. 

DA NE 

2.  s snemanjem v okviru neposrednega dela z otroki, z namenom predstaviti staršem 
dejavnosti in aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu. V primeru, da ne soglašate z 
navedenim, bomo otroka za čas snemanja umaknili. 

DA NE 

3.  s snemanjem  v okviru neposrednega dela z otroki, z namenom predstavitve Svetu vrtca 
aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu. V primeru, da ne soglašate z navedenim, bomo 
otroka za čas snemanja umaknili. 

DA NE 

4.  s snemanjem v okviru neposrednega dela z otroki, z namenom izobraževanja zaposlenih v 
Vrtcu Šentjur. V primeru, da ne soglašate z navedenim, bomo otroka za čas snemanja 
umaknili. 

DA NE 

5.  z objavo posnetka v okviru neposrednega dela z otroki na internetni strani Vrtca Šentjur, 
z namenom predstavitve dejavnosti in aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu. V primeru, 
da ne soglašate z navedenim video posnetkov vašega otroka ne bomo objavili na naši 
spletni strani. 

DA NE 

6.  z objavo posnetkov v e-knjigi Vrtca Šentjur z namenom predstaviti dejavnosti in 
aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu širši javnosti. V primeru da ne soglašate z 
navedenim posnetka vašega otroka ne bomo objavili. 

DA NE 

7.  z objavo posnetkov na portalu Arnes z namenom prenosa posnetka na spletno stran 
Vrtca Šentjur, saj drugače zaradi velikosti le te ne bi bilo mogoče objaviti. V primeru da ne 
soglašate z navedenim posnetka vašega otroka ne bomo objavili. 

DA NE 

8.  s posredovanjem posnetkov v okviru neposrednega dela z otroki med starši otrokove 
skupine, z namenom predstavitve dejavnosti in aktivnosti, ki jih otroci izvajajo v vrtcu. V 
primeru, da ne soglašate z navedenim, fotografije vašega otroka ne bomo posredovali in 
fotografij ne boste prejeli. 

DA NE 

 
IZJAVA STARŠEV OB PREVZEMU VIDEOMATERIALA 
Spodaj podpisani izjavljam in se zavezujem, da ob prejemu video materiala le-tega ne bom objavil na spletnih 

straneh, socialnih omrežjih ali v katerihkoli drugih medijih. 

I. IZDELKI OTROK 

z  uporabo izdelkov mojega otroka, ki so nastali pri dejavnostih v vrtcu za razstave v vrtcu in izven njega 
(pomembne ustanove v lokalni skupnosti, trgovine…), za predstavitve na sejmih, natečajih, za izdelavo 
voščilnice… brez uporabe osebnih podatkov, navedbe skupin ali enote. Razstave in izdelki so v celoti 
izključno v izvedbi Vrtca Šentjur in so namenjeni promociji Vrtca Šentjur. V primeru, da se z navedenim 
ne strinjate, izdelka vašega otroka ne bomo uporabili. 

1. razstava v prostorih trgovini Hofer DA NE 2. razstava v prostorih ZD Šentjur DA NE 

3. razstava v prostorih trgovine Mercator DA NE 4. razstava v prostorih Občine Šentjur DA NE 

5. razstava v prostorih trgovine Jager DA NE 6. razstava v prostorih Knjižnice Šentjur DA NE 

7. razstava v prostorih trgovine KEA-Tuš DA NE 8. razstava v prostorih IKC Šentjur DA NE 

9. razstava v prostorih trgovine Spar DA NE 10. razstava v prostorih TIC Šentjur DA NE 



11. razstava na sejmu Altermed DA NE 12. izdelava voščilnic Vrtca Šentjur DA NE 

13. v okviru prireditev Občine Šentjur DA NE 14. pošte v KS Občine Šentjur DA NE 

15. v strokovni reviji Vzgojiteljica DA NE 16. V prostorih bencinskih servisov v KS 
Občine Šentjur 

DA NE 

17. Na oglasnih panojih v KS Občine Šentjur v 
namen oglaševanja vpisov otrok 

DA NE 18. na posvetih, izobraževanjih, ki se jih 
udeležujejo strokovni delavci 

DA NE 

 

E. ELEKTRONSKI OBRAZEC: 

z uporabo elektronskega naslova za prejemanje obrazca (Google forms) v namen pridobitve 

podatka prisotnosti otroka v času šolskih počitnic in medprazničnih dni. V primeru, da se z 

navedenim ne strinjate, vam bomo obrazec dali v fizični obliki. 

DA NE 

 

Z. ZOBNA PREVENTIVA (za otroke od 4. leta dalje) 

z izvajanjem zobne preventive – umivanje zob v vrtcu z doplačilom na položnici in posledici 
tega obdelavo imena in priimka otroka v ta namen. V primeru, da ne soglašate z navedenim, 
vaš otrok ne bo izvajal zobne preventive in njegovi osebni podatki ne bodo obdelani v ta 
namen. 

DA NE 

 
P. JAVNI PREVOZ (za otroke od 4. leta dalje) 

da v okviru dejavnosti, ki jih izvaja Vrtec Šentjur dovoljujem ogled kulturnih in športnih 
prireditev ter drugih dejavnosti vezanih na kurikulum ter  uporabo javnega prevoza (avtobus, 
vlak, kombi…) z doplačilom na položnici. V primeru, da ne soglašate z navedenim, se otrok ne 
bo udeležil navedenih dejavnosti. 

DA NE 

 
 
 
 
 
Kraj: ________________________         Datum: ________________________ 

 

Podpis staršev oz. zakonitih zastopnikov: ______________________________ 

 



 

OBVESTILO POSAMEZNIKOM PO 13. ČLENU SPLOŠNE UREDBE O VARSTVU PODATKOV (GDPR) 

GLEDE OBDELAVE OSEBNIH PODATKOV  

 
• Upravljavec zbirke osebnih podatkov:  

VRTEC ŠENTJUR, GAJSTOVA POT 2A, 3230 ŠENTJUR, 03/ 746 21 60, vrtec.sentjur@guest.arnes.si. 

• Kontakti pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov (ang. DPO): 

Primož OBREHT, univ. dipl. pravnik, direktor pravne pisarne Center za pravno pomoč d.o.o., Mariborska cesta 69, 

3000 Celje, dosegljiv na telefonski številki 059340910 oziroma elektronski pošti primoz@czpp.si. Podatki v zvezi 

s pooblaščeno osebo so objavljeni tudi na spletni strani vrtca. 

• Namen obdelave osebnih podatkov:  

Za namene izobraževanja in izpolnjevanja otrok, za spremljanje njihovega razvoja in napredovanja, za svetovanje 

in obveščanje ter za nemoten potek dela vrtca obdeluje osebne podatke otrok in staršev oziroma skrbnikov, v 

obsegu in za namen kot ga določa 43. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 in sprem.). Za obdelavo 

osebnih podatkov izven predhodno opredeljenih namenov pa se osebni podatki obdelujejo na podlagi 

pridobljenega soglasja, in sicer za namene promocije aktivnosti zavoda ali za namene kot izhaja iz posameznega 

soglasja. 

• Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov: Soglasje posameznika. 

• Uporabniki ali kategorije uporabnikov osebnih podatkov, če obstajajo:  

Osebne podatke obdelujemo le zaposleni strokovni delavci znotraj zavoda Vrtca Šentjur oziroma drugi 

uporabniki, kot izhaja iz samega soglasja. 

• Informacije o prenosih osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo: 

Vaši osebni podatki oz. osebni podatki otroka ne bodo posredovani v tretjo državo ali mednarodno organizacijo.  
 

• Obdobje hrambe osebnih podatkov ali, kadar to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja:  

Po izpolnitvi namena obdelave osebnih podatkov vrtec osebne podatke izbriše oziroma uniči v skladu z določili 

Zakona o varstvu osebnih podatkov, razen podatkov, ki se hranijo trajno oziroma so del arhivskega gradiva. 

Osebni podatki, ki se obdelujejo na podlagi pridobljenega soglasja se obdelujejo celotno obdobje vključenost i 

otroka v predšolsko vzgojo Vrtca Šentjur, oz. do preklica, nato se osebni podatki izbrišejo oz. uničijo. 

• Informacije o obstoju pravic posameznika, da lahko zahteva dostop do osebnih podatkov in popravek ali izbris 

osebnih podatkov ali omejitev, ali obstoj pravice do ugovora obdelavi in pravice do prenosljivosti podatkov:  

je možen preko elektronskega naslova svetovalne službe nevenka.uzmah@vrtec-sentjur.si. 

• Informacija o pravici do preklica privolitve, kadar obdelava temelji na privolitvi: Privolitev lahko kadar koli 

prekličete, ne da bi to vplivalo na zakonitost obdelave podatkov, ki se je na podlagi privolitve izvajala do njenega 

preklica. 

• Informacija o pravici do vložitve pritožbe pri nadzornem organu: Pritožbo lahko podate  Informacijskemu 

pooblaščencu (naslov: Dunajska 22, 1000 Ljubljana, e-naslov: gp.ip@ip-rs.si telefon: 012309730, spletna stran: 

www.ip-rs.si). 

• Informacije o tem: 

o ali je zagotovitev osebnih podatkov zakonska ali pogodbena obveznost: NE 

o ali mora posameznik zagotoviti osebne podatke ter kakšne so morebitne posledice, če jih ne zagotovi: 

NE (ni posledic, so navedene pri vsakem pojasnilu soglasja posebej) 

• Informacije o obstoju avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov ter vsaj v takih 
primerih smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za 
posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki: obveščamo vas, da imate pravico, da za vas ne velja 
odločitev, ki temelji zgolj na avtomatizirani obdelavi, vključno z oblikovanjem profilov.                                                                                                                       

 
 

mailto:primoz@czpp.si
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