
POGOJI  ZA VPIS OTROK V OTROŠKI VRTEC 

 

Povpraševanje po vpisu otrok v otroške vrtce večstopenjske šole s slovenskim učnim jezikom se 

povečuje in presega razpoložljiva mesta, zato je nujna določitev pogojev za vpis. 

Glede na specifičnost šolstva s slovenskim učnim jezikom, ki jo narekujeta člena 1 in 2 zakona 

1012/1961, se bo pri vključevanju otrok v predšolsko vzgojo upoštevalo naslednjo prednostno 

lestvico: 

 

a) Glede na jezikovno-kulturno pripadnost: 

 otroci družin, katerih pogovorni jezik je slovenščina, ki so italijanski državljani in živijo na 

območju šol s slovenskim učnim jezikom; 

 otroci družin, katerih pogovorni jezik je tudi slovenščina, ki so italijanski državljani in živijo 

na območju šol s slovenskim učnim jezikom; 

 otroci, katerih bratje oz. sestre so že vključeni v šolski sistem s slovenskim učnim jezikom; 

 otroci družin slovenskega porekla (upoštevamo izključno otrokove dedke in babice), ki 

aktivno ne obvladajo slovenščine, so italijanski državljani in živijo na območju šol s 

slovenskim učnim jezikom; 

 otroci, ki so obiskovali slovenske jasli; 

 otroci iz širšega večkulturnega prostora. 

Pri zgoraj navedenih pogojih dajemo prednost bivanju na območju vsakega posameznega vrtca. 

Izjema so le starši s posebnimi delovnimi obveznostmi. 

 

b) Glede na starost imajo prednost: 

1. Starejši otroci pred mlajšimi, in sicer petletni pred štiriletnimi in štiriletni pred triletnimi; pri enako 

starih otrocih bosta o vključitvi v vrtec odločala mesec in dan otrokovega rojstva. 

Vključevanje otrok v programe prvega starostnega obdobja (pred 3. letom starosti) poteka v skladu 

z ministrskimi določili. 

 

KRITERIJI ZA SESTAVO ODDELKOV V OTROŠKEM VRTCU 

 

Kriteriji za sestavo oddelkov v otroških vrtcih so naslednji: 



 enako število dečkov in deklic; 

 enakomerna porazdelitev otrok po semestru rojstva; 

 enakomerna porazdelitev po oddelkih otrok s težavami ali otrok v socialni stiski; 

 enakomerna porazdelitev otrok slovenskega in italijanskega materinega  jezika; 

 enakomerna porazdelitev otrok tujcev; 

 vkjučitev dvojčkov oz. bratov in/ali sester v različni oddelek, če se starši ne izrazijo  

drugače; 

 v vsakem oddelku naj ne bo več kot en označen otrok. 

 


