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               Šol. leto: _________ / __________ 

                                                                                                                 Datum oddane vloge: _____ / _____ / _______  

                                                                                            Šifra otroka: 

(izpolni vrtec)                                                                                                                                                                                                                                         

VVLLOOGGAA  ZZAA  SSPPRREEJJEEMM  OOTTRROOKKAA    

VV  VVRRTTEECC    __________________________________________________________________________________________________________________________  

VV  EENNOOTTOO  __________________________________________________________________________________________________________________________  
(Napišite ime vrtca, enote in naslov enote, ki je vaša prva izbira *. Izberite  izmed enot vrtcev naštetih v spodnji tabeli. Vlogo oddajte v vrtec prve izbire) 

pprrooggrraamm  (ustrezno obkrožite)     AA  ddnneevvnnii  pprrooggrraamm       BB  ppoollddnneevvnnii  pprrooggrraamm        CC  ddrruuggoo  ((ppooppoollddaannsskkii  aallii  iizzmmeenniiččnnii  pprrooggrraamm))______________________  

II..      PPOODDAATTKKII  OO  OOTTRROOKKUU  

11..  Ime in priimek __________________________________________________________________________________ 

EMŠO                                                                         Datum rojstva________________     Spol:     M         Ž 
             (ustrezno obkrožite) 

Naslov stalnega bivališča _______________________________________ Naselje ___________________________    

Poštna številka _______ Pošta ___________________Občina stalnega bivališča _____________________________ 

Naslov začasnega bivališča ______________________________________Naselje ___________________________  

Poštna številka _______ Pošta ___________________Občina začasnega bivališča ___________________________ 

Želeni datum vključitve otroka v program vrtca:________________ (starostni pogoj za vključitev je dopolnjenih 11 mesecev) 

22..    NNaavveeddiittee  zzddrraavvssttvveennee  iinn  rraazzvvoojjnnee  ppoosseebbnnoossttii  oottrrookkaa,,  kkaatteerriihh  ppoozznnaavvaannjjee  jjee  nnuujjnnoo  zzaa  oottrrookkoovvoo  vvaarrnnoosstt  iinn  zzaa  ddeelloo  zz  

oottrrookkoomm  ((nnpprr..::  aalleerrggiijjaa,,  vvrrooččiinnsskkii  kkrrččii,,  eeppiilleeppssiijjaa,,  ddiieettnnaa  pprreehhrraannaa,,  ppoosseebbnnoossttii  vv  rraazzvvoojjuu,,  oobbrraavvnnaavvaa  pprrii  ssppeecciiaalliissttuu  aallii  vv  

rraazzvvoojjnnii  aammbbuullaannttii,,  ppoosseebbnnee  ppoottrreebbee,,  nnpprr..  nnaagglluuššnnoosstt,,  ggiibbaallnnaa  oovviirraannoosstt,,  iippdd..))  oozziirroommaa  vvppiiššiittee,,  ddaa  ppoosseebbnnoossttii  

nnii::____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________________________ 
Če ima otrok katere od navedenih posebnosti vas prosimo, da vlogi priložite Potrdilo (otrokovega zdravnika) o 
zdravstvenem stanju otroka. 
  

IIII..      ŽŽEELLEENNEE  EENNOOTTEE  VVRRTTCCEEVV    
1.  VV  ttaabbeellii  nnaa  nnaasslleeddnnjjii  ssttrraannii  llaahhkkoo  iizzbbeerreettee  ššee  nnaajjvveečč  ššttiirrii  ddooddaattnnee  eennoottee  vvrrttcceevv**,,  kkaammoorr  žžeelliittee  vvppiissaattii  oottrrookkaa,,  ččee  ggaa  nnee  

bbii  bbiilloo  mmooggooččee  vvkklljjuuččiittii  vv  eennoottoo  vvrrttccaa  pprrvvee  iizzbbiirree..  PPoodd  šštt..  11  vvppiiššiittee  nnaajjbboolljj  žžeelleennoo  eennoottoo,,  ppoodd  44  ppaa  nnaajjmmaannjj  žžeelleennoo  eennoottoo..  

IIzzbbiirraattee  llaahhkkoo  mmeedd  vvsseemmii  eennoottaammii  jjaavvnniihh  vvrrttcceevv  ..  OObbkkrroožžiittee  ttuuddii  pprrooggrraamm,,  vv  kkaatteerreeggaa  vvppiissuujjeettee  oottrrookkaa..  VVrrttccii  iizzvvaajjaajjoo  

ddnneevvnnii  pprrooggrraamm  ((oodd  66--99  uurr  ddnneevvnnoo  zz  vvsseemmii  oobbrrookkii))  iinn  ppoollddnneevvnnii  pprrooggrraamm  oodd  44--66  uurr  ddnneevvnnoo))..  SSaammoo  vv  eennoottii  KKeekkeecc  VVrrttccaa  

KKooppeerr  ppaa  ssee  iizzvvaajjaa  ššee  ppooppoollddaannsskkii  pprrooggrraamm  ((oodd  44--66  uurr  aallii  oodd  66--99  uurr  ddnneevvnnoo))  iinn  iizzmmeenniiččnnii  pprrooggrraamm  --  ddooppoollddnnee  oozz..  

ppooppoollddnnee  ((oodd  44--66  uurr  aallii  oodd  66--99  uurr  ddnneevvnnoo))  ((vvppiissaattii  ppoodd  CC  ddrruuggoo))..  
  

11..______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

(ime enote, ime vrtca ter naslov enote  ))  

pprrooggrraamm    (ustrezno obkrožite)    AA  ddnneevvnnii  pprrooggrraamm        BB  ppoollddnneevvnnii  pprrooggrraamm        CC  ddrruuggoo________________________________________  

((ppooppoollddaannsskkii  aallii  iizzmmeenniiččnnii  pprrooggrraamm))  

22..______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

(ime enote, ime vrtca ter naslov enote  ))  

pprrooggrraamm  (ustrezno obkrožite)  AA  ddnneevvnnii  pprrooggrraamm        BB  ppoollddnneevvnnii  pprrooggrraamm    CC  ddrruuggoo________________________________________  

((ppooppoollddaannsskkii  aallii  iizzmmeenniiččnnii  pprrooggrraamm))  

33..______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

(ime enote, ime vrtca ter naslov enote  ))  

pprrooggrraamm  (ustrezno obkrožite)    AA  ddnneevvnnii  pprrooggrraamm        BB  ppoollddnneevvnnii  pprrooggrraamm      CC  ddrruuggoo______________________________________  

((ppooppoollddaannsskkii  aallii  iizzmmeenniiččnnii  pprrooggrraamm))  

44..______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________    

Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo 
preverila komisija za sprejem otrok v vrtcu 
pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, ki 

jih vodijo v skladu z zakonom. 
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**Če obkrožite pri izbiri KATERAKOLI ENOTA »DA«, pomeni, da v primeru, če ne boste dobili želene enote, ki ste jih opredelili v prvih petih izbirah, 
vam bo ponujena možnost, da vključite otroka v katerokoli enoto kateregakoli vrtca. V primeru, da obkrožite DA in ponujeno prosto mesto odklonite, 
se otroka vrne na centralni čakalni seznam in v razpisanem šolskem letu za odklonjeno enoto ne boste dobili več ponudbe za sprejem. Ravno tako 
otroku pri vpisu v vrtec za naslednje šolsko leto ne bodo pripadale točke po kriteriju 3 iz Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 
110/2010). Če obkrožite izbiro »NE« bo vaš otrok čakal na prosto mesto v opredeljenih enotah na tej vlogi. 
 
 

 
 
 
 

(ime enote, ime vrtca ter naslov enote  ))  

pprrooggrraamm  (ustrezno obkrožite)        AA  ddnneevvnnii  pprrooggrraamm        BB  ppoollddnneevvnnii  pprrooggrraamm          CC  ddrruuggoo______________________________________  

                        ((ppooppoollddaannsskkii  aallii  iizzmmeenniiččnnii  pprrooggrraamm))  

VV  pprriimmeerruu,,  ddaa  oottrrookk  nnii  sspprreejjeett  vv  nnoobbeennoo  iizzmmeedd  žžeelleenniihh  eennoott  vvrrttcceevv,,  žžeelliittee  mmeessttoo  vv  KKAATTEERRIIKKOOLLII  EENNOOTTII  KKAATTEERREEGGAAKKOOLLII  

VVRRTTCCAA****  ((ppoojjaassnniilloo  gglleejj  ssppooddaajj))  ::  

DA         NE 

(ustrezno obkrožite) 

 
*V primeru, da ponujeno mesto odklonite, v razpisanem šolskem letu za odklonjeno enoto  ne boste več dobili ponudbe za sprejem in otroku pri vpisu v 
vrtec za naslednje šolsko leto ne bodo pripadale točke po kriteriju 3 iz Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 110/2010). 

 

 

 

 

Tabela: Seznam enot vrtcev  

 

VRTEC, ENOTA 

VRTEC KOPER, Sedež vrtca: Kettejeva ulica 13, 6000 Koper 

Tel: 05/ 613 10 00             
vrtec.koper@guest.arnes.si 

- enota Bertoki, Cesta borcev 8 f, Koper 

- enota Kekec, Župančičeva ulica 23a, Koper  

- enota Pobegi - Zajček, Cesta I. Istrske brigade 52, Pobegi 

- enota Ribica, Ferrarska ulica 17, Koper 

- enota Ribica-oddelek Čebelica, Vojkovo nabrežje 4, Koper 

- enota Ribica-oddelek Žogica, Cesta Zore Perello Godina 3, Koper 

- enota Šalara – Polžek, Vanganelska cesta 87, Koper 

- enota Vanganel – Pikapolonica, Bonini 1a, Koper 

VRTEC SEMEDELA, Sedež vrtca: Nova ulica 2/b, 6000 Koper 

Tel: 05/ 61 450 11                                                     
vrtec.semedela@guest.arnes.si 

- enota Hrvatini 137/a, Ankaran 

- enota Markovec, Pot v gaj 1, Beblerjeva ulica  ,Koper 

- enota Prisoje, Oljčna pot 63, Koper 

- enota Rozmanova, Veluščkova 6, Koper 

- enota Slavnik, Nova ulica 2/b, Koper (otroci, ki so vključeni v to enoto, gredo zadnje leto  

  pred vstopom v osnovno šolo v drugo enoto) 

- razvojni oddelek v prostorih CKSG Portorož, Sončna pot 14/a, Portorož 

GIARDINO D'INFANZIA DELFINO BLU, Sedež vrtca: Kolarska 8, 6000 Koper   

Tel: 05/ 626 25 45                                             

Vrtec.delfino-blu@guest.arnes.si 

- enota Koper, Kolarska 8, Koper 

- enota Semedela, Semedela 28, Koper 

- enota Bertoki, Cesta borcev 13, Bertoki 

- enota Hrvatini, Hrvatini 79, Hrvatini 
 

Enote vrtcev pri OŠ 
 

OŠ GRAČIŠČE, Gračišče 5, 6272 Gračišče                                                                        

Tel: 05/ 6571 176             
tajnistvo.oskpio@guest.arnes.si                                                   

OŠ DEKANI, Dekani 118, 6271 Dekani  

- enota Dekani, Dekani118, 6271 Dekani 

Tel: 05/ 658 00 73                                                         
o-dekani.kp@guest.arnes.si 

- enota Rižana, Rižana 2, 6271 Dekani 
Tel.:05/ 659 21 26 

OŠ MAREZIGE, Marezige 33/a, 6273 Marezige 

Tel: 05/ 663-72-50                                                      
os.marezige@guest.arnes.si 

OŠ ŠKOFIJE, Sp. Škofije 40/d, 6281 Škofije  

Tel: 05/ 662 65 82                                               

vrtec.skofije@siol.net 

OŠ ŠMARJE, Šmarje 1, 6274 Šmarje 

Tel: 05/ 656 92 90 
o-smarje.kp@guest.arnes.si 

 

mailto:Vrtec.delfino-blu@guest.arnes.si
mailto:tajnistvo.oskpio@guest.arnes.si
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2. V razpisanem šolskem letu hkrati z zgoraj navedenim otrokom vpisujete v vrtec dvojčka, trojčke, četverčke iz iste 
družine: 

 

 
Ime in priimek dvojčka, trojčkov, četverčkov…, ki 

ga hkrati vpisujete v enoto vrtca EMŠO otrok 

1.   
             

2.  
 

         
    

3.  
 

         
    

 

33.. Otrok v preteklem letu ni bil sprejet v vrtec na območju Mestne občine Koper in je še vedno na čakalni listi za 
sprejem. 

 
DA         NE 

(ustrezno obkrožite) 

 

 IIIIII..      PPOODDAATTKKII  OO  SSTTAARRŠŠIIHH  OOZZ..  ZZAAKKOONNIITTIIHH  ZZAASSTTOOPPNNIIKKIIHH 

      Mati (oz. zakonita skrbnica)                         Oče (oz. zakoniti skrbnik) 

 

 

5. Vlagatelj – s kr ižcem (X )  označi te  kdo je  v lagatel j ,  na č igar  naslov se poši l ja  pošta : 

                                       Mati (oz. zakonita skrbnica)                    Oče (oz. zakoniti skrbnik) 

 

    11..                 Ime in priimek    

EMŠO    

                            
Naslov stalnega 

prebivališča     

Naselje stalnega 
prebivališča    

Poštna številka in pošta 
stalnega prebivališča    

Občina stalnega 
prebivališča    

Naslov začasnega 
prebivališča    

Naselje začasnega 
prebivališča    

Poštna številka in pošta 
začasnega prebivališča    

Občina začasnega 
prebivališča    

22..  Imam status tujca v RS  
DA                NE 

 
DA               NE 

   

33..  Za obvestila, dopolnitve  
ste dosegljivi 

Tel./GSM:    Tel./GSM:   

e-mail:    e-mail:   

 
 4. Druge osebe dosegljive     

za nujna sporočila 

     

  
Tel./GSM:   Tel./GSM:  
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IIVV..  IIZZJJAAVVAA  
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 centralne evidence vpisa 
otrok. Če bo otrok sprejet v drug vrtec na območju Mestne občine Koper, kamor je bila vložena vloga za sprejem otroka v 
vrtec, vrtcu dovoljujem, da posreduje vlogo vrtcu, v katerega je otrok sprejet. O vsaki spremembi podatkov bom vrtec 
sproti obveščal. 

 

Datum: _____________________________                Podpis vlagatelja: _______________________________________ 

 

Postopek vpisa in sprejema otrok, sestavo in način dela komisije ter kriterije za sprejem otrok v vse javne vrtce, katerih ustanoviteljica 
ali soustanoviteljica je Mestna občina Koper, natančneje ureja in določa Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 
110/2010). 

 

 

Dokumenti za dokazovanje in priloge k vlogi za vpis otroka, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec  

 

Listine, ki dajejo otroku prednost pri sprejemu v vrtec: 

 Odločba o usmeritvi, ki potrjuje, da vpisujete otroka s posebnimi potrebami   

 Mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti družine (vsebuje navedbe, da je 
družina v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varnost oz. položaj družine, 
obravnavana s strani CSD, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo 
centri). 

 
 
 

Listine, ki dajejo prednost pri sprejemu v vrtec, katerega soustanoviteljica je tudi 
Samoupravna skupnost italijanske narodnosti Koper 

 potrdilo italijanske narodne skupnosti, da je vsaj eden od staršev pripadnik te 
skupnosti. 
. 

 
  

 
 
 

 

 


