
P.n. 
OBČINA  DOLINA – Urad za izobraževanje in šolske stortive 

 
 

 

PROŠNJA ZA VPIS V OTROŠKE JASLI “COLIBRI’ ” V UL. CURIEL 2 

ŠOLSKO LETO  2015 – 2016 

(predložiti občinskemu Uradu za protokol najkasneje do petka 6. februarja 2015) 

 

 
(oče/mati ali oseba, ki izvaja očetovsko oblast) 

Podpisani/a   

rojen/a v  dne  

s stalnim bivališčem v občini Dolina -  kraj      št.  

davčna št.    

tel. doma  tel. delo  prenosni tel.  

 
naslov elektronske pošte  _______________________________________________________________________ 

PROSIM ZA VPIS V OTROŠKE JASLI V UL. CURIEL št. 2 

mojega sina/hčere  

 

 ime  priimek  

 rojen/a v  dne  

 
V ta namen, seznanjen s kazenskimi ukrepi v slučaju neresničnih izjav, sestave ali uporabe lažnih aktov, ki jih priklicuje 76. člen O.P.R. 
445/00 z dne 28. decembra 2000 in zavedajoč se dejstva, da bo, v slučaju, da se ugotovi neresničnost vsebine izjave, izjavitelj izgubil 
ugodnosti, ki jih je pridobil z ukrepom izdanim na podlagi neresnične izjave, kot to predvideva 75. člen O.P.R. 445/00 z dne 28. decem-
bra 2000, pod lastno odgovornostjo 
 

IZJAVLJAM SLEDEČE: 
(Spodaj zahtevane informacije so potrebne za sestavo lestvic za sprejetje v otroške jasli.) 

 
1) otrok, za katerega se prosi vpis, (izpolniti samo v slučaju, da je otrok že rojen): 

 je rojen v  dne  

 ima stalno bivališče v občini Dolina   

 V ul./ v kraju  št.  

  

2) stanje nosečnosti matere (izpolniti samo v slučaju, da otrok ni še rojen)*: 

 Ime in priimek bodoče matere    

 Domnevni datum poroda    

(*) Priložiti zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja stanje nosečnosti matere in v katerem se navaja domnevni datum poroda. 

  
3) starši pripadajo družinskemu jedru otroka 

mati  �  DA  � NE       oče   �  DA   � NE  

 
 če ima otrok enega samega starša, navedite razlog: 

 � a) smrt enega izmed staršev 
 � b) zaupanje v oskrbništvo otroka s formalnim ukrepom (če DA, prilagam dokumentacijo) 
 � c) ne priznanje otroka s strani enega izmed staršev 
 � d) zapustitev otroka s strani enega izmed staršev, kot izhaja iz formalnega ukrepa (če DA, prilagam dokumentacijo) 

 



 če ima otrok oba starša, navedite anagrafske podatke drugega starša: 

 Ime in priimek   __________________________________ , rojen/a v ______________________ dne ________________ , 

 s stalnim bivališčem v ________________ v ul.  ____________________________________ št. ___________ 

 davčna št.   _____________________________________________________ 

 tel. dom ____________________ tel. delo ____________________ prenosni tel. ___________________________ 

  
4) drugi otroci, ki sobivajo v anagrafski družini mladoletnika: 

 
ime in priimek 

sorodstvena vez z     
mladoletnim/co 

navesti datum rojstva 1 

1.    

2.    

3.    

4.    

    
5) otrok biva z materjo v zaporu:   DA   NE 

  
6) otrok je v rejništvu in/ali nameščen pri skupnostih ali v skrbstvenih zavodih:   DA   NE 

  
7) otrok je v rejništvu ali posvojen pri družini prositeljici:   DA   NE 

    
8) otrok je nepokreten2: 

 če JE, prilagam potrdilo o nepokretnosti, ki ga je izstavilo P.Z.S. v smislu Z. 104/92 in p.s.d.,  
ali kopijo prošnje o priznanju stanja nepokretnosti 

   
9) delovni položaj staršev: mati    oče 

 a) zaposlen/a 3     
   

 b) študent 4      

  če JE univerzitetni študent, letnik v katerega je vpisan _____ število položenih izpitov _____ 

   

 c) imetnik podiplomske štipendije, štipendije za univerzitetno raziskovanje,     

  
kdor obiskuje šolo za podiplomsko specializacijo (vključno z masterji), doktorat, oziroma tečaje 
ali pripravništva, ki se jih zahteva za dosego poklicnega naslova 

    

  navedite:  _____________________________________________________     
   

 d) nezaposlen 5 (s potrdilom o ugotovitvi razpoložljivosti za delo)     

  
če DA: izjava o razpoložljivosti predložena centru za delo Občine  

__________________________   pokr. __________   dne  ____ / ____ / ____ 
    

   

 e) drugo (navedite): _____________________________________________     

                       

1 Navede se starost ob trenutku zapadlosti roka za predložitev prošnje. Za točkovanje se ne upošteva otroka, za katerega se prosi vpis. 

2 Za točkovanje, v primeru, da je družina predložila prošnjo za izjavo o nepokretnosti, a ne razpolaga še z odgovarjajočo dokumentacijo, je po-
trebno pričujoči prošnji priložiti kopijo prošnje na P.Z.S., ki mora imeti žig o sprejetju ali izjavo P.Z.S. o sprejetju vloge.  

3 Upošteva se odvisno ali neodvisno delo, za nedoločen čas ali za določen čas z vsaj tromesečnim skupnim trajanjem z delovnim razmerjem v 
teku ob datumu predložitve prošnje o vpisu ali v prejšnjem semestru. Delavcem se enačijo tudi imetniki podiplomske štipendije, štipendije za u-
niverzitetno raziskovanje, tisti, ki obiskujejo šolo za podiplomsko specializacijo (vključno z masterji) ali doktorat, oziroma tečaje ali pripravništva, 
ki se jih zahteva za dosego poklicnega naslova 

4 Smatra se za študente tiste, ki obiskujejo tečaje izobraževalnega sistema in poklicno izobraževalnega sistema, naj se gre za državne, parificira-
ne ali priznane šole, ter univerzitetne tečaje, samo za prvo univerzitetno diplomo. V primeru vpisa na Univerzo za leta po prvemu, se bo to upoš-
tevalo za točkovanje samo v primeru, da je oseba uspešno polagala vsaj 2 izpita v zadnjih dvanajstih mesecih. 

5 Se smatra kot stanje brezposelnosti samo tisto, ki ga je mogoče dokazati na podlagi Izjave v smislu 2. odstavka 3. člena Z.U. 297/02. 



  

10) starši, ki sobivajo z otrokom, izvajajo svojo vsakodnevno delovno dejavnost izven pokrajinskega prostora: 

   DA   NE 
 

 Mati ________________________________ Delovni sedež: ________________________________ 
 

 Oče ________________________________ Delovni sedež: ________________________________ 

  
11) otrok se nahaja v nevarnem položaju na podlagi dokumentacije Socialne Službe občine, Podjetja za zdravstvene storitve, 

ali druge javne Ustanove 

   DA   NE 
 

  Socialna služba Občine ____________________________
_ 

socialna delavka: ______________________________ 
 

  Zdravstveni okraj št.: ____________________________ zadolženi operater: _________________________ 
 

  Ostalo: ______________________________ zadolženi operater: __________________________ 

  
12) otrokova družina pripada družinskemu jedru v položaju ekonomske stiske in za katerega so občinski skrbstveni uradi v 

zadnjem letu izvedli poseg ekonomske podpore:  

   DA   NE 
 

  Socialna služba Občine ____________________________
_ 

socialna delavka: ______________________________ 
 

  Zdravstveni okraj št.: ____________________________ zadolženi operater: _________________________ 
 

  Ostalo: ______________________________ zadolženi operater: __________________________ 

 
13) nepokretnost staršev: 

 
eden ali oba starša sta v fizičnem in/ali psihičnem stanju nepokretnosti, s stopnjo nepokretnosti, ki je večja od 70%, na podlagi 
potrdila P.Z.S. 1 

   DA   NE mati 
 

   DA   NE oče 

 
14) v družinskem jedru otroka so prisotni drugi sobivajoči nepokretni sorodniki, katerih nepokretnost je ugotovilo P.Z.S. 

(če DA, prilagam pričujoči prošnji odgovarjajočo dokumentacijo) 

   DA   NE 

  
15) Vrednost pokazatelja ISEE  znaša Evrov:  _______________________ 

Priložiti fotokopijo veljavnega potrdila ISEE izračunanega po novem načinu in veljavnega od 1.1.2015 
Na osnovi sklepa občinskega sveta občine Trst št. 17 z dne 06.05.2013, v slučaju staršev,ki ne sobivata v istem anagrafskem 
družinskem jedru in nista zakonsko ločena oziroma razporočena, je treba prijaviti srednjo vrednost ISEE obeh nadomestnih izjav 
ekonomskih položajev odnosnih anagrafskih družinskih jeder. 

POLEG TEGA IZJAVLJAM: 
• da imam vse zgoraj izjavljene pogoje ob datumu predložitve prošnje za vpis; 

• da sem seznanjen, da bom moral, v trenutku morebitnega sprejetja v otroške jasli, obvestiti upravitelja strukture, če je bil otrok 
podvržen predvidenim cepljenjem, ter nuditi morebitne dodatne informacije v zvezi z zdravstvenim ali psihološkim stanjem otroka, 
ki važne za njegovo sprejetje (npr. težave, alergije ali druge patologije) ter v zvezi z morebitno potrebo po posebnem načinu pre-
hrane; ob tem je potrebno priložiti zdravniško potrdilo; 

IZJAVITELJ 
   
Dolina,  ___________________ _______________________________________  

 
 
 

V slučaju, da ni izjava podpisana pred 
zadolženim uslužbencem, priložiti neoverjeno 
fotokopijo osebnega dokumenta podpisnika. 

                       

1  Smatra se kot nepokretnost tudi kronično bolezen, ki onemogoča ali občuteno zmanjša sposobnost skrbeti za svoje otroke, če jo potrdi družinski 
zdravnik, ki je zaposlen ali ima konvencijo z državnim zdravstvenim sistemom ali s P.Z.S. ali drugo javno zdravstveno strukturo. 



OBVESTILO V SMISLU 13. ČLENA ZD.O. ŠT. 196 Z DNE 30-06-2003 
Obvarovanje osebnih podatkov 

 
Zgoraj omenjeni podatki in podatki, ki so navedeni v priloženi dokumentaciji, so potrebni na podlagi veljavnih zakonskih določil za vlo-
žitev zadevne prošnje in bodo obdelani, tudi v informacijski obliki, samo v ta namen. Predložitev podatkov je obvezna za pravilno izva-
janje postopka in brez vseh podatkov se postopek ne začne.  

Za podatke je odgovorna Občina Dolina, odgovorna oseba za postopek pa je Odgovorni O.P. Izobraževanje in šolske storitve, dr. inž. 
Massimo Veronese. Podatke bodo obdelali uslužbenci omenjene službe, sporočeni pa bodo tudi osebkom, ki upravljajo otroške jasli, in 
morebiti drugim ustanovam in/ali javnim osebam za izpolnitve in obveze predvidene po zakonu, v mejah ki jih le-ta določa in v spošto-
vanju splošnih načel prozornosti, korektnosti in zadržanosti. Podpisnik ima pravico, da se poslužuje določil 7. člena Zd.O. št. 196/2003 
(sprememba, posodabljanje, izbris podatkov, itd.). 

IZJAVITELJ 
   
Dolina,  ___________________ _________________________________________   

V slučaju, da ni izjava podpisana pred 
zadolženim uslužbencem, priložiti neoverjeno 
fotokopijo osebnega dokumenta podpisnika. 

 
 
 

PRIDOBITEV POOBLASTILA ZA UPRAVLJANJE ZASEBNIH PODATKOV 
 (4. odstavek 23. člena Zd.O. št. 196 z dne 30.06.2003) 

Podpisani, po pridobitvi informacij, ki jih je nudil odgovorni za upravljanje podatkov, v smislu 13. člena Zd.O. št. 196/2003 in predvsem 
seznanjen, da se bo upravljanje nanašalo na “zasebne” podatke predvidene po črki d) 1. odstavka 4. člena, ter po 26. členu Zd.O. 
196/2003, to je podatke, “ki lahko razkrijejo rasni in etnični izvor, versko, filozofsko ali drugačno prepričanje, politično prepričanje, pri-
padnost strankamm sindikatom, združenjem ali organizacijam verske, filozofske, politične ali sindikalne narave, ter osebne podatke, ki 
lahko razkrijejo zdravstveno stanje ali spolno življenje”: 

DAJEM SVOJE POOBLASTILO 

- za upravljanje podatkov, ki so potrebni za izvajanje postopkov navedenih v informativnem delu;  
- za posredovanje podatkov osebkom, ki so v nejm navedeni; 
- za širjenje podatkov v okviru, ki je naveden v informativnem delu. 
 

 
IZJAVITELJ 

   
Dolina,  ___________________ _________________________________________ 

 

V dopolnilo prošnje za vpis prilagam sledečo dokumentacijo: 
   
1)  
   

2)  
   

3)  
   

4)  



 

 

 PRIIMEK in IME OTROKA        __________________________________________________  

 ZVRST LESTVICE   __________________________________________________  

 
RAZPREDELNICA TOČK ZA SESTAVO LESTVICE ZA SPREJETJE V OTROŠKE JASLI 

 
 pripisljivo 

točkovanje  
dodeljeno   
točkovanje 

 a) 
Otrok je nepokreten (priložiti potrdilo, ki jo je izstavilo pristojno P.Z.S. v skladu z Zakonom 104/92 
in p.s.d.) 

300 
 

 b) Otrok se nahaja v nevarnem položaju na podlagi dokumentacije Socialne Službe občine, Podjetja 
za zdravstvene storitve, ali druge javne Ustanove 

300 
 

 c) Otrok biva z materjo v zaporu ali otrok v rejništvu in biva v družinski skupnosti ali v skrbniških 
zavodih na podlagi ukrepa sodne oblasti za mladoletne 

300 
 

 d) Otrok z enim samim staršem 1 100  

 e) Otrok v rejništvu/posvojen 15  

 f) V družinskem jedru otroka, prisotnost starša z nepokretnostjo, potrjeno v smislu Z.104/92 ali z 
invalidnostjo nad 70%, ki jo je potrdilo pristojno P.Z.S. 2 

120 
 

 g) V družinskem jedru otroka, prisotnost drugih sorodnikov, ki z njimi bivajo in so nepokretni na po-
dlagi potrdila v smislu Z. 104/92 ali z invalidnostjo nad 70%, ki jo je potrdilo pristojno P.Z.S. 2 

60 
 

 h) Družina v ekonomski stiski, za katero so občinske skrbstvene službe izvedle v zadnjem letu po-
seg denarne podpore 

50 
 

 i) Družina, ki na osnovi svojega količnika dejanskega ekonomskega stanja (ISEE) in veljavnih tarif 
za vpis v otroške jasli, ima pravico do oprostitve mesečnine v pasu “A” do € 7.250,00 

50 
 

 j) Družina, ki na osnovi svojega količnika dejanskega ekonomskega stanja (ISEE) in veljavnih tarif 
za vpis v otroške jasli, ima pravico do oprostitve mesečnine v pasu “B” € 7.250,01 - € 8.550,00 

40 
 

 k) Družina, ki na osnovi svojega količnika dejanskega ekonomskega stanja (ISEE) in veljavnih tarif 
za vpis v otroške jasli, ima pravico do oprostitve mesečnine v pasu “C” € 8.550,01 - € 9.800,00 

35 
 

 l) Družina, ki na osnovi svojega količnika dejanskega ekonomskega stanja (ISEE) in veljavnih tarif 
za vpis v otroške jasli, ima pravico do oprostitve mesečnine v pasu "D" € 9.800,01 - € 12.000,00 

30 
 

 m) Družina, ki na osnovi svojega količnika dejanskega ekonomskega stanja (ISEE) in veljavnih tarif 
za vpis v otroške jasli, ima pravico do oprostitve mesečnine v pasu "E" € 12.000,01 - € 14.000,01 

25 
 

 n) Družina, ki na osnovi svojega količnika dejanskega ekonomskega stanja (ISEE) in veljavnih tarif 
za vpis v otroške jasli, ima pravico do oprostitve mesečnine v pasu "F" €14.000,01 – €18.000,00 

20 
 

 
o) Družina, ki na osnovi svojega količnika dejanskega ekonomskega stanja (ISEE) in veljavnih tarif 

za vpis v otroške jasli, ima pravico do oprostitve mesečnine v pasu "G" € 18.000,01 – €22.000,00 
15 

 

 p) Družina, ki na osnovi svojega količnika dejanskega ekonomskega stanja (ISEE) in veljavnih tarif 
za vpis v otroške jasli, ima pravico do oprostitve mesečnine v pasu "H" €22.000,01 – € 30.000,00 

10 
 

 q) Družina, ki na osnovi svojega količnika dejanskega ekonomskega stanja (ISEE) in veljavnih tarif 
za vpis v otroške jasli, ima pravico do oprostitve mesečnine v pasu "I" €30.000,01 – €35.000,00 

5 
 

 r) Otrok ima oba starša, ki delata3 80  

 s) Otrok ima oba starša, ki študirata1 20  

                       

1  Položaj “otroka z enim samim staršem” se priznava v sledečih slučajih: smrt enega izmed staršev, zaupanje v skrbništvo enemu samemu 
izmed dveh staršev na podlagi formalnega ukrepa, nepriznanje otroka s strani enega izmed staršev, zapustitev otroka s strani enega starša, ki 
izhaja iz formalnega ukrepa. 

2  Smatra se kot nepokretnost tudi kronično bolezen, ki onemogoča ali občuteno zmanjša sposobnost skrbeti za svoje otroke, če jo potrdi 
družinski zdravnik, ki je zaposlen ali ima konvencijo z državnim zdravstvenim sistemom ali s P.Z.S. ali drugo javno zdravstveno strukturo. 

3  Upošteva se odvisno ali neodvisno delo, za nedoločen čas ali za določen čas z vsaj tromesečnim skupnim trajanjem z delovnim razmerjem v 
teku ob datumu predložitve prošnje o vpisu ali v prejšnjem semestru. Delavcem se enačijo tudi imetniki podiplomske štipendije, štipendije za 
univerzitetno raziskovanje, tisti, ki obiskujejo šolo za podiplomsko specializacijo (vključno z masterji) ali doktorat, oziroma tečaje ali 
pripravništva, ki se jih zahteva za dosego poklicnega naslova. 

 



 t) Otrok ima oba starša, ki sta brezposelna2 100  

 u) Vpis dvojčkov, trojčkov ali več,v otroške jasli za isto šolsko leto 3 15  

 v) 
Za vsakega drugega otroka, ki je mlajši od 3 let in biva z otrokom za katerega se prosi za vpis. 
Točke se dodelijo tudi v slučaju, da je mati otroka za katerega se prosi za vpis, v stanju ustrezno 
potrjene nosečnosti v trenutku predložitve prošnje za vpis. 

60 

 

 w) Za vsakega drugega mladoletnega otroka starosti med 3. in 6. letom in biva z otrokom, za kate-
rega se prosi za vpis. 

40 
 

 x) Za vsakega drugega mladoletnega otroka starosti med 7. in 15. letom in biva z otrokom, za kate-
rega se prosi za vpis. 

25 
 

 y) 
Dejansko dokazano dnevno potovanje obeh sobivajočih staršev izven pokrajinskega prostora iz 
delovnih razlogov. 

30 
 

     

   

  SKUPNO TOČKOVANJE    
    

Opozorilo: 

 

• V primeru enakovrednega točkovanja, bo dana prednost starejšemu otroku. 

• V vseh slučajih v katerih se v razpredelnici za točkovanje nanaša na sobivanje, se ta pogoj sme izjaviti samo, če ga potrjuje 
družinski list. V slučaju izročitve v skupno varstvo v smislu 155. člena Civilnega Zakonika, se lahko otrok v vsakem slučaju 
smatra kot bivajoč v družinskih jedrih obeh staršev, ne glede na njegovo anagrafsko registracijo. 

• Točke navedene v razpredelnici je mogoče seštevati. Končno točkovanje za vsakega otroka izhaja iz vsote vseh točk, ki ji je 
otrok prejel za vsako postavko. 

 

                                                                          

1  Smatra se za študente tiste, ki obiskujejo tečaje izobraževalnega sistema in poklicno izobraževalnega sistema, naj se gre za državne, 
parificirane ali priznane šole, ter univerzitetne tečaje, samo za prvo univerzitetno diplomo. V primeru vpisa na Univerzo za leta po prvemu, se 
bo to upoštevalo za točkovanje samo v primeru, da je oseba uspešno polagala vsaj 2 izpita v zadnjih dvanajstih mesecih. 

 

2  Smatra se kot položaj brezposelnosti samo tisti, ki ga je mogoče potrditi na osnovi Izjave v smislu 2. odst. 3. čl. Z.U. 297/02. 
 

3  Točkovanje velja za vsakega vpisanega otroka. 


