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VRTEC  ___________________________________________________ 
(Navedite ime enote vrtca prve izbire!) Podatke o enotah vrtca dobite na strani št. 3. 

             VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC ZA ŠOLSKO LETO 2017/2018 
 

VLAGATELJ/ICA 

 ________________________________________________________________ oče mati skrbnik 
              (priimek in ime)                             (Ustrezno obkrožite!) 

I. PODATKI O OTROKU  

________________________________________________________________________________________ 
(priimek in ime) 

 EMŠO                                                                         Datum rojstva  ________________     Spol     M         Ž 
           (Ustrezno obkrožite!) 

 Naslov stalnega prebivališča ____________________________________________________________________ 

(ulica in hišna številka, naselje) 

Poštna št.   .                Pošta __________________ Občina stalnega prebivališča ___________________________ 

 
Naslov začasnega prebivališča ___________________________________________________________________ 

(ulica in hišna številka, naselje) 

    Poštna št.               Pošta _________________ Občina začasnega prebivališča __________________________ 

II. PODATKI O STARŠIH   

 Mati Oče 

Priimek in ime   

Davčna številka                           

EMŠO 
                          

                          

STALNO PREBIVALIŠČE 

Ulica in hišna št., 
naselje 
 

Poštna št. in pošta 
 

Občina 

 

________________________________ 

 

                    ______________________ 

________________________________ 
 

 

________________________________ 

 

                    ______________________ 

________________________________ 
 

ZAČASNO PREBIVALIŠČE 

Ulica in hišna št., 
naselje 
 

Poštna št. in pošta 
 

Občina 

 

________________________________ 

 

                    ______________________ 

________________________________ 
 

 

________________________________ 

 

                    ______________________ 

________________________________ 
 

Št. mobilnega  telefona 
oz. telefona na 
katerega ste dosegljivi 
 
Elektronski naslov 
 

 
________________________________ 
 
________________________________ 

 
___________________________________ 
 
___________________________________ 

Status tujca DA      NE 
(Ustrezno obkrožite!) 

DA       NE 
(Ustrezno obkrožite!) 

Zavezanec za 
dohodnino v Republiki 
Sloveniji  

(izpolnijo samo tujci) 

DA       NE 
(Ustrezno obkrožite!) 
 

DA       NE 
(Ustrezno obkrožite!) 

PODATKE VPISUJTE S TISKANIMI ČRKAMI. 
Pred izpolnjevanjem obvezno preberite priložena navodila! 

IZPOLNI VRTEC 

Datum prejema vloge: _______________               _Številka vloge: _____________________     Šifra otroka   
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III. DATUM VKLJUČITVE 
 

Želeni datum vključitve otroka v program vrtca: ____________________  

(vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil najmanj 11 mesecev starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne 
odsotnosti z dela) 
 

Datum predvidenega zaključka starševskega dopusta za polno odsotnost z dela: ______________________________ 

(podatek vpišejo starši, ki v tekočem šolskem letu zaključujejo starševski dopust) 

 

IV. IZBIRA PROGRAMA 

 

Otroka želim vključiti v: (Ustrezno označite!) 

  
 Dnevni: v trajanju od 6 do 9 ur 
 Poldnevni:  v trajanju od 4 do 6 ur (V Vrtcu Nova Gorica bo oddelek organiziran le v enoti Kekec) 
 Poldnevni brez kosila:  v trajanju od 4 do 6 ur (V Vrtcu Nova Gorica bo oddelek organiziran le v enoti Kekec) 
 Izmenični: dopoldne/popoldne (Organiziran bo le v Vrtcu Nova Gorica, enota Kekec.) 
 Razvojni:  v  kolikor bodo vpisani vsaj trije otroci iz Mestne občine Nova Gorica, bo oddelek organiziran v Vrtcu  

                Nova Gorica 
 
Otrok potrebuje bivanje v vrtcu od _______ ure do ________ ure. 
 

V. IZBIRA ENOT VRTCEV 

Iz tabele, ki jo najdete na strani št. 3, izberite enoto vrtca, v katerega želite vključiti otroka (enota vrtca prve izbire) in 
ga navedite pod številko 1. Na upravo enote vrtca prve izbire morate oddati vlogo! 
 

1. _____________________________________    
    enota  vrtca prve izbire                                                                                     

Pod številkami 2 do 5 lahko navedete tiste enote vrtcev, v katere želite vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v enoto 
vrtca prve izbire. 
 

2. _____________________________________   

     enota vrtca druge izbire 

                                      

3. _____________________________________     

     enota vrtca tretje izbire                                                                                
 

4. _____________________________________      

     enota vrtca četrte izbire                                                                               
 

5. _____________________________________    

     enota vrtca pete izbire                                                                                   

 

VI. SOROJENCI    

 

 Hkraten vpis dvojčkov, trojčkov v isto enoto vrtca:__________________________________ 
Starši morajo oddati vlogo za vsakega otroka posebej! 
Priimek in ime 2.,3.,..otroka__________________________, ki že obiskuje enoto vrtca: _______________________ 

 

 
VII. IZJAVA VLAGATELJA/ICE 

 
Vlagatelj/ica izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in 
kazensko odgovornost. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v 
program vrtca. 

Če otrok ne bo sprejet v enoto vrtca prve izbire, dovoljujem, da le-ta posreduje vlogo tistemu vrtcu, v katerega bo otrok 
sprejet iz centralnega čakalnega seznama. 

Soglašam, da javni zavod, s katerim bom sklenil Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic obveznosti staršev in vrtca, 
objavi ime in priimek mojega otroka na oglasni deski enote vrtca, na seznamu oddelkov, oblikovanih za 1. september. 
 
Datum:_______________                                           Podpis vlagatelja/ice:_________________________ 
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TABELA: SEZNAM  ENOT VRTCEV V MESTNI OBČINI NOVA GORICA 
      Seznam vključuje podatke o predvidenih vrstah oddelkov v posameznem vrtcu. 

 

ENOTA VRTCA 
 
 
 

 
 

JAVNI ZAVOD 
 

I. star. 
obdobje 

(od 11 
mesecev  
do 3 let) 

 

II. star. 
obdobje 

(od 3 let  
do vstopa v 

šolo) 
 

Kombiniran 
oddelek 

(od 11 
mesecev  

do vstopa v 
šolo) 

1. VRTEC BRANIK 

Branik 31  
5295 Branik 
Tel. št.: 05/330 20 45 

OŠ BRANIK 

Branik 31  
5295 Branik 
Tel. št.: 05/330 20 40 

2 2 

 

2. VRTEC ČEPOVAN 

Čepovan 87 
5253 Čepovan 
 

OŠ ČEPOVAN 

Čepovan 87 
5253 Čepovan 
Tel. št.: 05/ 307 29 06 

0 0 

 
1 

3. VRTEC DORNBERK 

Gregorčičeva ul. 30a 
5294 Dornberk 
Tel. št.: 05/301 91 04 

 
 
OŠ DORNBERK 

Gregorčičeva ul. 30a 
5294 Dornberk 
Tel. št.: 05/301 91 00 

2 3 

 

4. VRTEC PRVAČINA 

Prvačina 48a, 
5297 Prvačina 
 Tel. št.: 05/301 63 20 

1 2 

 

5. VRTEC SOLKAN 

Šolska ul. 25 
5250 Solkan 
Tel. št.: 05/ 330 77 04 

 
 
 
 
OŠ SOLKAN 

Šolska ul. 25 
5250 Solkan 
Tel. št.: 05/330 77 00  

0 4 

 

6. VRTEC GRGAR 

Grgar 45 
5251 Grgar 
Tel. št.:05/307 30 08 

1 1 

 

7. VRTEC TRNOVO  

Trnovo 41 
5252 Trnovo 
Tel. št.:05/307 10 13 

0 0 

 
1 

8. VRTEC ŠEMPAS 

Šempas 76c 
5261 Šempas 
Tel. št.:05/307 71 21 

OŠ ŠEMPAS 

Šempas 76c 
5261 Šempas 
Tel. št.: 05/307 71 00 

3 5 

 

9. CENTRALNI VRTEC 

Trubarjeva ul. 5  
5000 Nova Gorica  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VRTEC NOVA GORICA 

Kidričeva ul. 34 c 
5000 Nova Gorica 
Tel. št.: 05/335 89 00 

2 4 
 

10. VRTEC MOJCA 

Trubarjeva ul. 5a  
5000 Nova Gorica 

4 0 
 

11. VRTEC NAJDIHOJCA  

Gregorčičeva ul. 17 
5000 Nova Gorica 

2 2 
 

12. VRTEC CICIBAN 

Cankarjeva ul. 1  
5000 Nova Gorica 

3 3 
 

13. VRTEC KURIRČEK 

Cankarjeva ul. 32  
5000 Nova Gorica 

2 3 
 

14. VRTEC KEKEC 

Cankarjeva ul. 66  
5000 Nova Gorica 

3 4 
 

15. VRTEC ČRIČEK 

Ul. Vinka Vodopivca 23  
5000 Nova Gorica 

2 3 
 

16. VRTEC JULKA PAVLETIČ 

Ul. Ludvika Slokarja 8  
5250 Solkan 

2 3 
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NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA VPIS 

 
 
SPLOŠNA OPOMBA 
 
Vlogo za vpis otroka v vrtec odda eden od staršev ali otrokov skrbnik.  
Vlogo je potrebno oddati na upravo javnega zavoda, kjer je enota vrtca prve 
izbire in sicer v času javnega vpisa novincev za novo šolsko leto oziroma 
kadarkoli med letom.   
Dodatne informacije lahko dobite na spletnih straneh in oglasnih deskah 
javnih zavodov ali na upravah javnih zavodov. 
 
Vlagatelj/ica mora oddati vlogo v vrtec prve izbire. 
Centralna evidenca vpisanih otrok omogoča vnos le ene vloge za 
posameznega otroka. Če vlagatelj odda več vlog za posameznega otroka, 
se upošteva izključno vloga, ki je bila prva vnesena v centralno evidenco 
vpisanih otrok, za ostale vloge vrtec pisno obvesti vlagatelja, da teh vlog ne 
bo obravnaval.  
 
Za dopolnitev vloge ali odpravo pomanjkljivosti le-te vas lahko vrtec pozove 
po mobilnem telefonu, telefonu, elektronski pošti ali ustno, če starši pridejo v 
vrtec. 
 
PREDNOST PRI SPREJEMU 
Otrok s posebnimi potrebami in otrok, za katerega vlagatelj/ica predloži 
mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja 
družine. 

 
K vlogi je treba priložiti Odločbo o usmeritvi otroka s posebnimi potrebami ali 
mnenje Centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega položaja 
družine, ki vsebuje navedbe, da je družina v skladu s predpisi, ki urejajo 
socialno varnost oz. položaj družine, obravnavana kot socialno ogrožena 
družina s strani centa za socialno delo, kar je razvidno iz uradnih evidenc, ki 
jih vodijo centri za socialno delo. 
 
I. PODATKI O OTROKU 
Vpišite podatke o otroku. 

 
II. PODATKI O STARŠIH  
Vpišite zahtevane podatke. 
 
Starši, ki imajo status tujca v Republiki Sloveniji obkrožijo DA, ostali pa 
obkrožijo NE. 
Če imajo starši/eden od staršev status tujca v Republiki Sloveniji, ki so/je 
zavezanci/zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji in nima(jo) stalnega 
prebivališča v Republiki Sloveniji, vpišejo naslov pod začasno prebivališče. 
 
III. DATUM VKLJUČITVE 
Navedite želeni datum vključitve otroka v program vrtca. 
Pogoj za vključitev je dopolnjenih najmanj 11 mesecev starosti otroka, če 
starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne 
odsotnosti z dela, oz. naslednji dan, ko otrok dopolni starostni pogoj za 
vključitev v vrtec oz. naslednji dan po poteku starševskega dopusta v obliki 
polne odsotnosti z dela. 
 
IV. IZBIRA PROGRAMA 
Javni vrtci v Mestni občini Nova Gorica izvajajo dnevni in poldnevni program. 
 
1. dnevni program: izvajajo ga vsi vrtci. Traja od šest do devet ur dnevno. 

Namenjen je otrokom od dopolnjenih 11 mesecev starosti do vstopa v šolo 
in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Izvaja se okvirno od 6.30 do 
16.30 ure, odvisno od potreb staršev v posameznem vrtcu oz. enoti vrtca.  
 

2. poldnevni program: izvajajo ga vsi  vrtec. Traja od  štiri do šest ur dnevno 
od 7.00 do 13.00 ure. Namenjen je otrokom od dopolnjenih 11 mesecev 
starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.  

 

3. poldnevni program brez kosila: izvajajo ga vsi  vrtec. Traja od  štiri do šest 
ur dnevno od 7.00 do 13.00 ure. Namenjen je otrokom od dopolnjenih 11 
mesecev starosti do vstopa v šolo in obsega vzgojo, varstvo in prehrano 
otrok.  

 

4. dnevni program – izmenično: dopoldan/popoldan, izvaja ga le Vrtec Nova 
Gorica, enota Kekec. Traja od šest do devet ur dnevno. Namenjen je 
otrokom od  dopolnjenih 11 mesecev starosti do vstopa v šolo in obsega 
vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Izvaja se okvirno od 6.30 do 20.00 ure 
popoldne, tedensko, izmenično.  

 

5. prilagojeni program v razvojnem oddelku: v  kolikor bodo vpisani vsaj trije 
otroci iz Mestne občine Nova Gorica, bo oddelek organiziran v Vrtcu Nova 
Gorica.  Namenjen je otrokom s posebnimi potrebami od dopolnjenih 11 
mesecev starosti do vstopa v šolo, ki so z  Odločbo o usmeritvi razporejeni 
v ta oddelek. Program obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. 

 
V. IZBIRA VRTCA IN POTEK SPREJEMA 
Starši oddajo vlogo v vrtec prve izbire. Če je v vrtec oz. enoto vpisanih več 
otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, se otroke razporedi po enotah 2.,3.,4.,5. 
izbire.  
 
VI. SOROJENCI   
Označite in navedite izbrano enoto vrtca, v kolikor želite hkraten vpis 
dvojčkov, trojčkov v isto enoto vrtca. 
Navedite priimek in ime 2.,3.,.. otroka in ime enote vrtca, v kolikor je 2., 3.,.. 
otrok že vključen v vrtec. 
 
VII. IZJAVA 
Vlagatelj na koncu podpiše izjavo, s katero: potrjuje, da so vsi podatki, 
navedeni v vlogi resnični, točni in popolni, za kar prevzema materialno in 
kazensko odgovornost. Dovoljuje vrtcu, da podatke uporablja za vodenje 
postopka sprejema in vključitve otroka v program vrtca in dovoljuje vrtcu, da 
le-ta posreduje vlogo tistemu vrtcu, v katerega bo otrok sprejet. 
Vlagatelji soglašajo, da enota vrtca lahko objavi na oglasni deski enote ime 
in priimek otroka na seznamu oddelkov v enoti, oblikovanih za 1.september.  
 
 
OPOZORILO 
Vrtec bo po roku za vplačilo akontacije izdelal seznam vključenih otrok in 
poslal vlagateljem v podpis Pogodbo o določitvi medsebojnih pravic 
obveznosti staršev in vrtca (v nadaljevanju: pogodbo). 
Starše, ki bodo podpisano pogodbo vrnili v določenem roku in bodo 
najkasneje do 25. avgusta posredovali upravi javnega zavoda-vrtca 
zdravniško potrdilo, bomo v zadnjem tednu meseca avgusta posredovali 
obvestilo o enoti vrtca (v kolikor ima javni zavod več enot) in oddelku, 
kjer bo otrok vključen.  
 
 


