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.

Šol. leto: _________ / __________
Datum oddane vloge: _____ / _____ / _______
Šifra otroka:
(izpolni vrtec)

VLOGA ZA SPREJEM OTROKA

V VRTEC * ____________________________________________________________
V ENOTO _____________________________________________________________
(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)

program (ustrezno obkrožite)

A dnevni program

B poldnevni program

C drugo (popoldanski ali izmenični program)___________

I. PODATKI O OTROKU
1. 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)
2. Navedite zdravstvene in razvojne posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z
otrokom (npr.: alergija, vročinski krči, epilepsija, dietna prehrana, posebnosti v razvoju, obravnava pri specialistu ali v
razvojni ambulanti, posebne potrebe, npr. naglušnost, gibalna oviranost, ipd.) oziroma vpišite, da posebnosti
ni:______________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________
Če ima otrok katere od navedenih posebnosti vas prosimo, da vlogi priložite Potrdilo (otrokovega zdravnika) o
zdravstvenem stanju otroka.

II. ŽELENE ENOTE VRTCEV

1. V tabeli na naslednji strani lahko izberete še največ štiri dodatne enote vrtcev**, kamor želite vpisati otroka, če ga ne
bi bilo mogoče vključiti v enoto vrtca prve izbire. Pod št. 1 vpišite najbolj želeno enoto, pod 4 pa najmanj želeno enoto.
Izbirate lahko med vsemi enotami javnih vrtcev . Obkrožite tudi program, v katerega vpisujete otroka. Vrtci izvajajo
dnevni program (od 6-9 ur dnevno z vsemi obroki) in poldnevni program od 4-6 ur dnevno). Samo v enoti Kekec Vrtca
Koper pa se izvaja še popoldanski program (od 4-6 ur ali od 6-9 ur dnevno) in izmenični program - dopoldne oz.
popoldne (od 4-6 ur ali od 6-9 ur dnevno) (vpisati pod C drugo).
1._______________________________________________________________________________________________
(ime enote, ime vrtca ter naslov enote )
program (ustrezno obkrožite)
A dnevni program
B poldnevni program C drugo____________________
(popoldanski ali izmenični program)

2._______________________________________________________________________________________________
(ime enote, ime vrtca ter naslov enote )
program (ustrezno obkrožite)
A dnevni program
B poldnevni program C drugo____________________
(popoldanski ali izmenični program)
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3._______________________________________________________________________________________________
(ime enote, ime vrtca ter naslov enote )
program (ustrezno obkrožite)
A dnevni program
B poldnevni program
C drugo___________________
(popoldanski ali izmenični program)

4._______________________________________________________________________________________________
(ime enote, ime vrtca ter naslov enote )
program (ustrezno obkrožite)
A dnevni program
B poldnevni program C drugo___________________
(popoldanski ali izmenični program)

V primeru, da otrok ni sprejet v nobeno izmed želenih enot vrtcev, želite mesto v KATERIKOLI ENOTI KATEREGAKOLI
VRTCA*** (pojasnilo glej spodaj) :
DA
NE
(ustrezno obkrožite)
*V primeru vpisa otroka v enote vrtca Delfino blu kot vrtca prve izbire, so vlagatelji iz Mestne občine Koper in Občine Ankaran izenačeni.
**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. 110/2010,17/2013 in
8/2018).
***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, 17/2013 in 8/2018). Če obkrožite izbiro »NE« bo vaš otrok čakal na prosto mesto v opredeljenih enotah na tej vlogi.

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 Koper 2, Vergerjev trg 4, Koper (za drugo starostno obdobje od 3-6 let)
- enota Semedela, Semedela 28, Koper
- enota Hrvatini, Hrvatini 79, Hrvatini
- enota Bertoki, Cesta borcev 13, Bertoki,
- enota Ankaran, Bevkova 1,
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Enote vrtcev pri OŠ
OŠ GRAČIŠČE, Gračišče 5, 6272 Gračišče
Tel: 05/ 6571 176
tajnistvo.oskpio@guest.arnes.si
OŠ DEKANI, Dekani 32, 6271 Dekani
- enota Dekani, Dekani 32, 6271 Dekani
Tel: 05/ 620 92 13
info@os-dekani.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

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.
3. 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)

III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH

1.

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
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Občina začasnega
prebivališča
2. Imam status tujca v RS
DA

3. Za obvestila, dopolnitve
ste dosegljivi

NE

DA

Tel./GSM:

Tel./GSM:

e-mail:

e-mail:
Mati (oz. zakonita skrbnica)

4. Druge osebe dosegljive
za nujna sporočila

Tel./GSM:

NE

Oče (oz. zakoniti skrbnik)

Tel./GSM:

5. Vlagatelj – s k r i ž c e m ( X ) o z n a č i t e k d o j e v l a g a t e l j , n a č i g a r n a s l o v s e p o š i l j a p o š t a :
Mati (oz. zakonita skrbnica)

Oče (oz. zakoniti skrbnik)

IV. 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 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,
17/2013 in 8/2018).

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.
.
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