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Pravilnost podatkov, navedenih v vlogi, bo preverila Komisija za sprejem otrok v vrtec pri upravljavcih zbirk osebnih 

podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom.  
 

Šolsko 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. Otroka lahko vpišete le v en izbran vrtec  ( priloga Seznam vrtcev) na območju 

Občine Piran in njihove enote.  

 

program (ustrezno obkrožite)      A dnevni program            B poldnevni program  

I. PODATKI O OTROKU 

Ime in priimek _________________________________________________________________ 

EMŠO __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __   Datum rojstva: _____________ Spol:   M    Ž 

                                            (ustrezno obkrožite)  

Naslov stalnega bivališča ___________________________________ 

Pošta in poštna številka ___________________Občina stalnega bivališča _______________ 

Naslov začasnega bivališča __________________________________ 

Pošta in poštna številka ___________________Občina začasnega bivališča ______________ 

 

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

11 mesecev) 

Navedite razvojne in zdravstvene posebnosti, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z 

otrokom (v kolikor imate priporočilo razvojne ambulante, jo priložite k vlogi) oziroma vpišite, da 

posebnosti ni: _________________________________________________________________________ 

II. ŽELENE ENOTE IZBRANEGA VRTCA  

Pod št. 1 vpišite najbolj želeno enoto v izbranem vrtcu, pod 2 pa manj želeno enoto v izbranem vrtcu. Obkrožite tudi 

program, v katerega vpisujete otroka: dnevni program (od 6-9 ur dnevno) in poldnevni program (od 4-6 ur dnevno). 

1. Izbira:_________________________________________________________________________  

                (ime enote, ime vrtca ter naslov enote)  

      program (ustrezno obkrožite)     A dnevni program      B poldnevni program  

2. izbira__________________________________________________________________________ 

                (ime enote, ime vrtca ter naslov enote)  

      program (ustrezno obkrožite)     A dnevni program      B poldnevni program  
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III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKIH  

 MATI (oz. zakonita skrbnica) OČE (oz. zakoniti skrbnik) 

 

IME IN PRIIMEK  

 

 

EMŠO 

 

  

DAVČNA ŠTEVILKA 

 

  

NASLOV STALNEGA 

BIVALIŠČA 

 

 

 

POŠTA STALNEGA 

BIVALIŠČA 

 

  

OBČINA STALNEGA 

BIVALIŠČA 

 

  

NASLOV ZAČASNEGA 

BIVAL. 

 

 

 

POŠTA ZAČASNEGA 

BIVALIŠČA 

 

 

 

OBČINA ZAČASNEGA 

BIVALIŠČA 

  

IMAM STATUS TUJCA 

(obkroži) 

DA                       NE DA                        NE 

TELEFON/GSM (za 

dopolnitve, sporočila) 

  

e-mail 

 

  

Druge osebe dosegljive za 

nujna sporočila (tel./GSM) 

  

 
      

Vlagatelj – s križcem (X) označite kdo je vlagatelj, na čigar naslov se pošilja pošta:  

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

               □                       □ 

 

 IV. ZAVEZANEC ZA DOHODNINO V REPUBLIKI SLOVENIJI      

OČE (oz. zakonit skrbnik) :   MATI  (oz. zakonita skrbnica):          

 

 

DA       NE  DA          NE 

 

V. SOROJENCI 

PRIIMEK IN IME VRTEC – enota in datum vpisa EMŠO OTROKA 

   

   

VI. KRITERIJI (ustrezno obkroži) 
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Postopek vpisa in sprejema otrok, sestavo in način dela komisije ter kriterije za sprejem otrok v vse javne vrtce, katerih ustanoviteljica ali 
soustanoviteljica je občina Piran, natančneje ureja in določa Odlok o sprejemu otrok v vrtec v občini Piran. V primeru, da je število vlog za 
sprejem v vrtec večje od števila prostih mest, o sprejemu otrok odloča komisija, na podlagi spodaj zapisanih kriterijev. Komisija  določi 
prednostni vrstni red za sprejem v vrtec. Prednost imajo kandidati z večjim številom točk.  

 PREDNOSTNI KRITERIJI Označite 

1.  Socialno ogrožen otrok, za katerega starši predložijo potrdilo Centra za socialno delo o 
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine. 

DA    NE 

2.   Otrok s posebnimi potrebami, za katerega starši predložijo Odločbo o usmeritvi oz. mnenje 
ustrezne institucije. 

DA    NE 

3.  Eden od staršev je pripadnik Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti Piran  
Upošteva se le za vrtec, katerega soustanoviteljica je tudi Samoupravna skupnost italijanske narodnosti 
Piran ob predloženem potrdilu italijanske narodne skupnosti, da je vsaj eden od staršev pripadnik te 

skupnosti. 

DA    NE 

 

 KRITERIJI  Št. točk 

1. Otrok, ki ima s starši ali enim od staršev stalno bivališče v Občini Piran DA    NE 20 

2. Otrok obeh zaposlenih staršev oz., kjer je v eno starševski družini zaposlen en starš DA    NE 15 

3. Otrok iz družine, kjer je zaposlen en starš. DA    NE 10 

 4. Otrok, ki ima s starši študenti ali enim od staršev stalno ali začasno bivališče v občini 

Piran. 

DA    NE 9 

5. Otrok, ki mu je bil odložen vstop v osnovno šolo. DA    NE 9 

6. Otrok  iz družine, kjer je v vrtec že vključen en otrok iz iste družine DA    NE 9 

7. Otrok je bil uvrščen na čakalno listo v preteklem šol. l. in v vrtec ni bil sprejet. DA    NE 8 

8. Otrok, ki ima skupaj z enim od staršev bivališče v Krajevni  skupnosti enote. DA    NE 7 

9. Otrok, ki se ga vpisuje zadnje leto pred vpisom v šolo DA    NE 6 
 

10. Otroci iz družine, kjer se istočasno vpisujejo  en ali več otrok iz iste družine (za 
vsakega otroka). 

DA    NE 3 

 

VII. 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 evidence vpisa 
otrok. O vsaki spremembi podatkov bom vrtec sproti obveščal.  

 
Datum: _______________            Podpis : ________________ in ___________________  
                                (oče oz. zakoniti skrbnik)    (mati oz. zakonita skrbnica) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA: Seznam vrtcev z enotami v občini Piran 
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VRTEC, ENOTA 
VRTEC MORNARČEK PIRAN, Sedež vrtca: IX. korpus 40/a, 6330 PIRAN 

Tel: 05/ 671 01 00  

vrtec.piran-mornarcek@guest.arnes.si  

-enota Mornarček Piran, IX. korpus 40/a, Piran 

-enota Barčica Portorož, Sončna pot 20 a, Portorož 
VRTEC MORJE LUCIJA, Sedež vrtca: Fazanska 3, Lucija, 6320 PORTOROŽ 

Tel: 05/ 67 128 30  

vrtec.morje@guest.arnes.si 

-enota Morje, Fazanska 3, Lucija 

- enota Ježek, Liminjanska 91, Lucija 

-enota Strunjan, Strunjan 37, Strunjan 
SCUOLA DELL'INFANZIA LA COCCINELLA, Sedež vrtca: Fazan 3, Lucija, 6320 PORTOROŽ 

Tel: 05/ 677 52 16 

info@lacoccinella.si 

-enota Lucija, Fazanska 3, Lucija 

-enota Piran, IX. korpus 40/a, Piran 

-enota Sečovlje, Sečovlje 79, Sečovlje 

-enota Strunjan, Strunjan 37, Strunjan 
VRTEC PRI OSNOVNI ŠOLI SEČOVLJE, Sedež vrtca: Sečovlje 78, 6333 SEČOVLJE 

Tel: 05/ 671 26 00 

tajnistvo@ossecovlje.si 

-enota Sečovlje, Sečovlje 78, Sečovlje 

-enota Sveti Peter, Sveti Peter 13, Sveti Peter 
 

 

 

 


