
 

 
 

VLOGA ZA PREMESTITEV ŽE VKLJUČENEGA OTROKA V VRTEC NA OBMOČJU OBČINE ŠENČUR 

Upoštevane bodo vloge, ki bodo oddane do 15. 2. 2023.  

 
Vlagatelj ________________________________________________,  

                                                                (ime in priimek vlagatelja) 

naslov stalnega prebivališča ______________________________________, 

(naslov vlagatelja) 

prosim, da mojemu otroku ______________________________________, 

(ime in priimek otroka) 

rojenemu____________, s stalnim prebivališčem ______________________, 

        (datum rojstva otroka)                             (naslov otroka) 

ki trenutno obiskuje vrtec (ustrezno obkrožite):  

 

Vrtec: 

A. Šenčur 

 

 
 

B. Dobra teta 

Enoto: 

a. Centralni vrtec Šenčur, 

skupino:_________________ 

b. Vrtec Voklo 

c. Vrtec Visoko 

d. Pri dobri Metki 

 

omogočite premestitev s 1. 9. 2023 v (ustrezno obkrožite): 

 

Vrtec: 

A. Šenčur 

 

 
B. Dobra teta 

Enoto: 

a. Centralni vrtec Šenčur 

b. Vrtec Voklo 

c. Vrtec Visoko 

d. Pri dobri Metki 

 

 

 



 

 
 

V primeru, da otrok ne more biti premeščen v želeno enoto (premalo prostih mest), želim otroka vključiti v enoto: 

Vrtec: 

A. Šenčur 

 

 
B. Dobra teta 

Enoto: 

a. Centralni vrtec Šenčur 

b. Vrtec Voklo 

c. Vrtec Visoko 

d. Pri dobri Metki 

 
 

Datum: ________________   Podpis starša: ________________ 

 

POGOJI, ki morajo biti izpolnjeni, da se že vključen otrok lahko premesti v drug vrtec: 

− v vrtcu, v katerega je vključen, ima poravnane vse finančne obveznosti, 
− želeni vrtec ima prosto mesto v oddelku, ki ustreza otrokovi starosti in v katerem se izvaja ustrezen program. 

 

PREDNOST PRI SREJEMU: v primeru, da vrtec prejme več vlog, kot je prostih mest, ima prednost pri sprejemu otrok, ki z novim šolskim letom 
ne more biti več vključen v obstoječem vrtcu/enoti (ni oblikovanega oddelka ustreznega starostnega obdobja oziroma v oddelku ustreznega 
starostnega obdobja ni dovolj prostih mest) in ima stalno oz. začasno prebivališče v občini Šenčur. Nadalje se kot kriterij upošteva starost 
otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci.  

 

IZJAVA 

S podpisom zagotavljam, da so navedeni podatki točni in resnični. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja z namenom, za katerega so bili zbrani 
in v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov za potrebe premestitve že vključenega otroka v drug vrtec/enoto. Če bo otrok 
premeščen v drug vrtec/enoto na območju občine Šenčur ali v drugo enoto vrtca Dobra teta, soglašam s prenosom podatkov med vrtcema.  

Zavezujem se:  

− da bo premeščeni otrok ostal vključen v trenutnem vrtcu do konca tekočega šolskega leta (31. 8. 2023), 
− da bom redno poravnaval vse finančne obveznosti do konca vključenosti otroka v vrtec. 

 

S podpisom se strinjam, da za otroka, ki je s 1. 9. 2023 premeščen v drugo enoto oz. vrtec, od 1. 9. 2023 dalje zanj ni več prostega mesta v 
obstoječi enoti oz. vrtcu.   

 

Datum:__________   Podpis obeh staršev ______________________ 

                                                                     oz. skrbnikov: ______________________  
 

Vlogo pošljite na naslov tistega vrtca, kamor želite otroka premestiti: 

− Osnovna šola Šenčur, Pipanova cesta 43, 4208 Šenčur, s pripisom: za PREMESTITEV ali  
− Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj.  


