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Vpis otroka v Vrtec Trbovlje 
 
 

Spoštovani starši! 
 
Veseli nas, da ste se odločili vpisati otroka v naš vrtec. Potrudili se bomo, da bomo vaše zaupanje tudi 

upravičili. 

KAKO POTEKATA VPIS IN SPREJEM? 

Za vpis potrebujete obrazec, ki ga dobite na upravi Vrtca Trbovlje ali na naši spletni strani. Izpolnjeno 

vlogo prinesete osebno ali pošljete po pošti na upravo Vrtca Trbovlje.  VPIS OTROK NOVINCEV 
(objavljamo javni razpis) v dnevne in poldnevne programe za naslednje šolsko leto poteka 
zadnji teden v februarju in prvi teden v marcu vsak delovni dan od 8. – 15. ure na upravi 
Vrtca Trbovlje, Rudarska cesta 10a (enota Pikapolonica nad bolnišnico) ali po pošti. 
 

Vlog na starih obrazcih ne bomo upoštevali, zato bodite pozorni, da je na vlogi navedeno pravo šolsko 

leto! 

Večina novo vpisanih otrok lahko vstopi v vrtec s 1. septembrom, saj se takrat na novo 
oblikujejo oddelki, če je prostor pa tudi med letom. 
 
Vrtec vpisuje in sprejema otroke v programe na podlagi prijav in prostih mest skozi vse leto 
oziroma v času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto. 
V dodatne programe (cicibanove igralne urice), vpisujemo otroke od 15.  do 30. septembra. 
 
V Vrtec sprejemamo otroke (na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih) od dopolnjenega enega leta 
oziroma od enajstega meseca starosti dalje, če starši ne uveljavljajo več pravice do 
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela - do vstopa v osnovno šolo. 
 
Za vpis otroka v vrtec je potrebno izpolniti vlogo za vpis (obrazec) in jo dostaviti na upravo 
Vrtca Trbovlje. K vlogi po potrebi priložite dokazila (potrdila, izpiske, odločbe) s katerimi 
dokazujete svoj status.  Vrtec vas po potrebi pozove k dopolnitvi vloge in odpravi 
pomanjkljivosti v njej. Komisija za sprejem otrok pa lahko pri upravljavcih zbirk osebnih 
podatkov preveri pravilnost podatkov navedenih v vlogi. 
 
Starši pri vpisu otroka v Vrtec Trbovlje izrazite željo po vključitvi v eno izmed enot. V primeru, 
da je v posamezno enoto prijavljenih več otrok, kot je prostih mest, o premestitvi v drugo 
enoto odloča ravnatelj. 
Če je v vrtec vpisanih več otrok, kot je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija. 
Sestavo komisije in kriterije za sprejem otrok v vrtec, določi občina ustanoviteljica na predlog 
sveta vrtca (Pravilnik o sprejemu otrok v Vrtec Trbovlje). 
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Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za sprejem. 
Otroke, ki niso sprejeti v vrtec, se v skladu s prednostnim vrstnim redom uvrsti na čakalni 
seznam, ki se pod šiframi objavi tudi na spletni strani vrtca. 
 
Po obvestilu o sprejetju v vrtec ste starši pozvani k  podpisu pogodbe o določitvi medsebojnih 
obveznosti staršev in vrtca. 
 
Starši morate ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o zdravstvenem stanju 
otroka na obrazcu zdravniško potrdilo o zdravstvenem stanju otroka.  
 
Če se po oblikovanju oddelkov pojavi novo prosto mesto v katerikoli enoti, vrtec pozove starše 
s čakalnega seznama (po prednostnem vrstnem redu) k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v 
vrtec. 
 
Starši 14 dni pred vključitvijo otroka v vrtec, lahko uveljavljate znižano plačilo vrtca.  

 

Vloge za znižano plačilo vrtca se bodo obravnavale po Zakonu o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev na podlagi  enotne vloge za vse v tem zakonu urejene socialne transferje.  

Vloge se oddajajo na krajevno pristojni center za socialno delo – osebno, po pošti ali 

elektronsko. 

 

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. 

 

Plačilo staršev v odstotku od cene programa: 

 

dohodkovni 

razred 

povprečni mesečni dohodek na osebo v % 

od neto povprečne plače  

plačilo staršev v odstotku od 

cene programa 

1 do 18 %  / 

2 nad 18 % do 30 % 10 % 

3 nad 30 % do 36 % 20 % 

4 nad 36 % do 42 % 30 % 

5 nad 42 % do 53 %  35 % 

6 nad 53 % do 64 % 43 % 

7 nad 64 % do 82 %  53 % 

8 nad 82 % do 99 % 66 % 

9 nad 99 % 77 %  

 
 

Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v 

Republiki Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici 

(77 %). 

Rejenci so v celoti oproščeni plačila vrtca, ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije 

občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo za oprostitev plačila vrtca za rejenca 

odda rejnik.  

Z odločbo, s katero center za socialno delo odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o 

oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka. Če pa se drugi ali vsak 

naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji odločbe, odloči o tem s posebno odločbo. 

 



V R T E C   T R B O V L J E 
1420 TRBOVLJE, Rudarska cesta 10/a 

Telefon 03 563 33 80, fax 03 563 33 87 

 

 

3 

 

 

Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo polno ceno programa, 

v katerega je vključen otrok. 

 

 
VLOGO za vpis v vrtec in ostale obrazce ter informacijo o morebitnih prostih mestih med 
letom lahko dobite na spletni strani http://vrtec-trbovlje.si, na upravi Vrtca Trbovlje, dodatne 
informacije pa pri svetovalni delavki Daši Bokal, tel. 03 56 33 382. 
 


