Šolsko leto:
Datum oddaje vloge:

2018/2019

_________/________

Šifra otroka:
(izpolni vrtec)
VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC
(vloga se lahko vloži le v en javni vrtec na območju Mestne občine Kranj – ali v Kranjske vrtce ali v vrtec pri osnovni
šoli ali v koncesijski vrtec)
I.

VLAGATELJ/ICA:

Priimek in ime _______________________________________________________________ oče mati skrbnik
II.

PODATKI O OTROKU:

Priimek in ime otroka: ____________________________________________________________________________
Datum rojstva: ______________________ EMŠO __________________________________________ Spol: M

Ž

Naslov stalnega prebivališča: _______________________________________________________________________
(ulica, hišna številka, poštna številka)
Naslov začasnega prebivališča: _____________________________________________________________________
(ulica, hišna številka, poštna številka)
Otroka želimo vključiti v dnevni program v trajanju od 6 do 9 ur:
Želeni datum vključitve otroka v program vrtca: ______________ (vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost
najmanj 11 mesecev starosti, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z
dela)
Otrok potrebuje bivanje v vrtcu od _____________________ do _____________________ ure.
Zdravstvene in razvojne posebnosti otroka, katerih poznavanje je nujno za otrokovo varnost in za delo z otrokom:
alergija, vročinski krči, epilepsija, posebnosti v razvoju, dietna prehrana itd.

Če ima otrok katere od navedenih posebnosti vas prosimo, da pri oddaji Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in
obveznosti priložite Potrdilo o zdravstvenem stanju otroka (otrokovega zdravnika). V primeru, da otrok omenjenih
posebnosti nima lahko potrdilo oddate tudi kasneje vzgojiteljici pred prihodom otroka v vrtec.
Otrok je s posebnimi potrebami:
DA
NE
(priložiti odločbo o usmeritvi oz. potrdilo, da je otrok v postopku pridobivanja odločbe)
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III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH
Mati oz. zakonita skrbnica

Oče oz. zakoniti skrbnik

1.
Priimek in ime:

STALNO PREBIVALIŠČE

EMŠO:
Naslov stalnega
prebivališča:
Poštna številka in pošta:

ZAČASNO
PREB.

Občina:
Stalnost bivanja na
območju Mestne občine
Kranj –
je več kot eno leto pred
oddajo vloge:
Status tujca:

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

DA

NE

Naslov začasnega
prebivališča:
Poštna številka in pošta:
Občina:
Status tujca:
Številka telefona, na
katerega ste dosegljivi:
Elektronski naslov

2.

3.

Zavezanec za dohodnino v
Republiki Sloveniji –
(izpolnijo samo tujci in
priložijo potrdilo o
rezidentskem statusu)

Status študenta oz.
dijaka:
(priložiti potrdilo o vpisu)

4.

Ste zaposleni?
(priložiti potrjeno izjavo
oz. dokazilo o zaposlitvi)

5.

Ste kmet?
(priložiti ustrezno
dokazilo)

6.

Ste upokojenec?
(priložiti odločbo pristojne
službe)

7.

Ali ste volonter –
pripravnik? (priložiti
dokazilo o opravljanju
volonterskega
pripravništva)
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Mati oz. zakonita skrbnica
8.

Ste zavarovanec po 52.
členu Zakona o
starševskem varstvu in
družinskih prejemkih

DA

Oče oz. zakoniti skrbnik

NE

DA

NE

(priložiti ustrezno
dokazilo)

9.

Starš - policist, ki je
izgubil življenje oz.
starš- policist, ki mu je
priznana invalidnost I.
kategorije – Uredba o

DA NE
(ustrezno obkrožite)

načinu uveljavljanja in
dodelitve pravic ožjim
družinskim članom po
smrti policista in v primeru
njegove invalidnosti
(potrdilo direktorja
policije)

10.

Invalidnost v družini

DA NE
(ustrezno obkrožite)

(priložiti odločbo pristojne
službe)

11.

Otrok živi v
DA NE
enostarševski družini:
(ustrezno obkrožite)
Če ste obkrožili DA, priložite enega izmed naslednjih dokazil:
- pravnomočno sodno odločbo, s katero je odločeno o varstvu in vzgoji otroka ali
- potrdilo, da pred pristojnim sodiščem teče postopek za odločitev o varstvu in vzgoji otroka ali
- izpisek iz rojstne matične knjige otroka, ki ne sme biti starejši od 30 dni, ali
- izpisek iz matične knjige za umrlega starša ali potrdilo policije o pogrešani osebi.
IV. SOROJENCI
1. V vrtec pri OŠ oz. v enoto Kranjskih vrtcev oz. v koncesijski vrtec se hkrati vpisuje otrokov dvojček/trojček
(oddati vlogo za vsakega otroka posebej)
Priimek in ime dvojčka, trojčkov
EMŠO otroka
Naziv vrtca

2.

V vrtec pri OŠ oz. v enoto Kranjskih vrtcev oz. v koncesijski vrtec se hkrati vpisuje tudi brat/sestra (oddati vlogo
za vsakega otroka posebej)
Priimek in ime brata, sestre
EMŠO otroka
Naziv vrtca

3.

Otrokovi sorojenci, ki so že vključeni in bodo tudi v šolskem letu 2018/2019 še vključeni v enoto Kranjskih
vrtcev oz. v vrtec pri OŠ oz. v šolo kjer deluje enota vrtca oz. v koncesijski vrtec
Priimek in ime
EMŠO otroka
Naziv vrtca oz. šole
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V. ŽELENI VRTEC (KRANJSKI VRTCI, VVE PRI OSNOVNI ŠOLI, VRTEC S KONCESIJO) -nazivi vrtcev in enot so zapisani
v Navodilih za izpolnjevanje vloge za vpis otroka v vrtec
1. VRTEC PRVE IZBIRE (IZBERI MED KRANJSKIMI VRTCI ali VVE PRI OŠ___ ali med VRTCI S KONCESIJO___)
_______________________________________________________________________________________________
(ime vrtca, ki je vaša prva izbira in kamor boste oddali vlogo)
1.1. Enota v okviru vrtca prve izbire ______________________________________________________________
1.2. Enota v okviru vrtca prve izbire ______________________________________________________________
1.3. Enota v okviru vrtca prve izbire ______________________________________________________________
Po oblikovanju centralnega čakalnega seznama (združeni čakalni seznami vseh vrtcev), se bo pri vključevanju
upošteval tudi vrtec druge izbire, vrtec tretje izbire oz. odločitev, da želite otroka vključiti v katerikoli vrtec. V primeru,
da se bo sprostilo mesto v vrtcu prve izbire se bo pri vključitvi upošteval tudi vrtec prve izbire.
V primeru:
- da boste 1 x zavrnili vključitev otroka v vrtec uvrščenega na centralni čakalni seznam, pri naslednjem vpisu
otroka v vrtec ne boste prejeli točk na račun uvrščenosti otroka na centralni čakalni seznam,
- da boste 2 x zavrnili vključitev otroka v vrtec uvrščenega na centralni čakalni seznam, se bo otroka uvrstilo
na zadnje mesto centralnega čakalnega seznama in pri naslednjem vpisu otroka v vrtec ne boste dobili točk
na račun uvrščenosti otroka na centralni čakalni seznam.
Pod številko 2 lahko navedete tisti vrtec (vrtec druge izbire), v katerega želite vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v
vrtec prve izbire in v okviru vrtca druge izbire izberete do tri enote.
2. VRTEC DRUGE IZBIRE (IZBERI MED KRANJSKIMI VRTCI ali VVE PRI OŠ___ ali med VRTCI S KONCESIJO___)
_________________________________________________________________________________________
(ime vrtca, ki je vaša druga izbira)
2.1. Enota v okviru vrtca druge izbire ________________________________________________________
2.2. Enota v okviru vrtca druge izbire ________________________________________________________
2.3. Enota v okviru vrtca druge izbire ________________________________________________________
Pod številko 3 lahko navedete tisti vrtec (vrtec tretje izbire), v katerega želite vključiti otroka, če otrok ne bo sprejet v
vrtec prve izbire niti v vrtec druge izbire in v okviru vrtca tretje izbire izberete do tri enote.
3. VRTEC TRETJE IZBIRE (IZBERI MED KRANJSKIMI VRTCI ali VVE PRI OŠ___ ali med VRTCI S KONCESIJO___)
_________________________________________________________________________________________
(ime vrtca, ki je vaša tretja izbira)
3.1. Enota v okviru vrtca tretje izbire ________________________________________________________
3.2. Enota v okviru vrtca tretje izbire ________________________________________________________
3.3. Enota v okviru vrtca tretje izbire ________________________________________________________
4. KATERIKOLI VRTEC
V primeru, da otrok ni sprejet v enega izmed želenih vrtcev, želite mesto v kateremkoli javnem vrtcu (VVE pri OŠ,
Kranjski vrtci in vrtci s koncesijo) na območju Mestne občine Kranj.
DA
NE
(ustrezno obkrožite)
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V primeru, da ste se odločili, DA želite otroka vključiti v katerikoli javni vrtec
(VVE pri OŠ, Kranjski vrtci in vrtci s koncesijo),
v nadaljevanju označite enoto vrtca, v katero otroka NE želite vključiti.

NAZIV VRTCA OZ. ENOTE

OTROKA NE ŽELIM VKLJUČITI
(označi z NE)

Kranjski vrtci, Enota Najdihojca, Ul. Nikole Tesle 4, Kranj
Kranjski vrtci, Enota Mojca, Ul. Nikole Tesle 2, Kranj
Kranjski vrtci, Enota Sonček, Cesta 1. maja 17, Kranj
Kranjski vrtci, Enota Čebelica, Planina 39, Kranj
Kranjski vrtci, Enota Ciciban, Likozarjeva ul. 22, Kranj
Kranjski vrtci, Enota v OŠ Matije Čopa, Ul. Tuga Vidmarja 1, Kranj
Kranjski vrtci, Enota Čenča, Oprešnikova ul. 4a, Kranj
Kranjski vrtci, Enota Janina, Kebetova ul. 9, Kranj
Kranjski vrtci, Enota Čira Čara, Cesta Staneta Žagarja 6, Kranj
Kranjski vrtci, Enota Ostržek, Golnik 54, Golnik
Kranjski vrtci, Enota Ježek, Trstenik 8, Golnik
Kranjski vrtci, Enota Kekec, Cesta Kokrškega odreda 9, Kranj
Kranjski vrtci, Enota Čirče, Smledniška c. 136, Kranj
Kranjski vrtci, Enota Živ Žav, Jernejeva ul. 14, Kranj
Kranjski vrtci, Enota Biba, Zg. Bitnje 266, Žabnica
VVE pri OŠ Orehek – Orehek, Zasavska c. 53a, Kranj
VVE pri OŠ Orehek – Mavčiče, Mavčiče 102, Mavčiče
VVE pri OŠ Stražišče – Besnica, Videmce 12, Zg. Besnica
VVE pri OŠ Stražišče - Žabnica, Žabnica 20, Žabnica
VVE pri OŠ Simona Jenka – matična šola, Ul. XXXI. divizije 7a, Kranj
VVE pri OŠ Simona Jenka - Primskovo, Zadružna ul. 11, Kranj
VVE pri OŠ Predoslje, Predoslje 17a, Kranj
VVE pri OŠ Franceta Prešerna - Kokrica, Cesta na Brdo 45a, Kranj
Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi,
Ul. Lojzeta Hrovata 4b, Kranj
Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Tinci,
Partizanska c. 10, Kranj
Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Lučki,
Ljubljanska c. 24d, Kranj
Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec Pod mavrico,
Cesta Staneta Žagarja 30a, Kranj
Vrtec Duhec d.o.o., Enota Kranj, Župančičeva ul. 22, Kranj
Čarobni svet, zasebni vrtec d.o.o., PE Mikujčki, Ljubljanska c. 1, Kranj
VI. CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM:
Otrok je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam, pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno
prosto mesto v vrtcu.
DA NE
(ustrezno obkroži)

VII. ČAKAJOČI OTROK:
Otrok, ki je bil rojen v obdobju od 1.1. preteklega leta in do 30. septembra preteklega leta ter za katerega so starši
tekom preteklega šolskega leta vložili vlogo za sprejem, pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v
vrtcu.
DA NE
(ustrezno obkroži)
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VIII. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK V VRTEC (vrtec pri OŠ, Kranjski vrtci, koncesijski vrtec)
V primeru, da bo v posamezni vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za
sprejem otrok. Komisija posameznega vrtca na podlagi podatkov, ki so navedeni na vlogi oziroma podatkov, ki jih
pridobi pri upravljavcih zbirk osebnih podatkov, določi število točk po posameznih kriterijih in določi prednosti vrstni
red. Prednost pri sprejemu imajo otroci z večjim številom točk. Če več otrok doseže enako število točk, komisija pri
določitvi prednostnega vrstnega reda upošteva dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši
otroci. V primeru, ko ima več otrok, rojenih na isti dan, enako število točk, se upošteva še dodatni kriterij, in sicer
zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh številk.
Prosimo vas, da se točkujete tudi sami.
Zap.
št.
1.

Kriteriji

a)
b)

2.

3.
a)

b)

4.
5.
a)
b)

6.
a)

b)
7.

Št.
točk

Prebivališče (upošteva se ena izmed variant)
Otrok ima skupaj vsaj z enim od staršev stalno prebivališče na območju Mestne 100
občine Kranj
Otrok tujcev ima skupaj vsaj z enim od staršev začasno prebivališče na območju 100
Mestne občine Kranj, in je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki
Sloveniji.
Stalnost bivanja v Mestni občini Kranj
Ob izpolnjevanju kriterija 1.a ali 1.b ima na območju Mestne občine Kranj vsaj eden
20
od staršev stalno prebivališče, tujec pa začasno prebivališče, neprekinjeno najmanj
eno leto pred oddajo vloge.
Status (upošteva se ena izmed variant)
Oba starša oz. eden od staršev v primeru enostarševske družine imata/ima na dan
60
oddaje vloge enega izmed naslednjih statusov: zaposlen, kmet, upokojenec, študent,
volonter – pripravnik, dijak, zavarovanec po 52. členu Zakonu o starševskem varstvu
in družinskih prejemkih (na podlagi dokazila).
Eden od staršev ima na dan oddaje vloge enega izmed naslednjih statusov: zaposlen,
30
kmet, upokojenec, študent, volonter – pripravnik, dijak, zavarovanec po 52. členu
Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih (na podlagi dokazila).
Invalidnost staršev oziroma otrok (na podlagi dokazila).
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Čakajoč otrok (upošteva se ena izmed variant)
Otrok, ki je bil v preteklem šolskem letu uvrščen na centralni čakalni seznam, pa mu
12
med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu.
Otrok, ki je bil rojen v obdobju od 1.1. preteklega leta in do 30. septembra preteklega
12
leta ter za katerega so starši tekom preteklega šolskega leta vložili vlogo za sprejem,
pa mu med šolskim letom ni bilo ponujeno prosto mesto v vrtcu.
Vpis več otrok (upošteva se ena izmed variant)
Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v vrtce v MO Kranj dva ali več otrok
7
ali
v razpisanem šolskem letu bo v vrtec v MO Kranj vključen otrok iz iste družine
ali
v šolo, kamor starši vpisujejo otroka v vrtec, bo v razpisanem šolskem letu vključen
otrok iz iste družine. (Točke se dodajo le v primeru, če starši otroka vpisujejo le v
vrtec, kamor bo v šolo v razpisanem šolskem letu vključen otrok iz iste družine).
Starši v razpisanem šolskem letu hkrati vpisujejo v vrtce v MO Kranj več hkrati rojenih
12
otrok (dvojčki, trojčki).
Otrok, katerega eden od staršev je zaposlen v podjetju oziroma je to podjetje 100
organizacijsko ali lastniško povezano s podjetjem, ki se nahaja na isti lokaciji kot
podjetje, ki je del svojih prostorov uredil za izvajanje predšolske vzgoje, in starši
otroka vpisujejo le v to enoto vrtca.
SKUPAJ TOČKE

6

Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtec se bodo vsi čakalni seznami otrok v javnih vrtcih (VVE pri OŠ, Kranjskih
vrtcih in koncesijskih vrtcev) na območju Mestne občine Kranj združili v centralni čakalni seznam. Centralni čakalni
seznam bo objavljen na oglasnih deskah v vseh javnih vrtcih in koncesijskih vrtcih na območju občine in na njihovih
spletnih straneh ter na spletni strani občine. Vrtec, ki bo imel po končanem postopku sprejema otrok v vrtec, novo
prosto mesto za sprejem otroka v vrtec, pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem
vrstnem redu s centralnega čakalnega seznama starše tistega otroka, za katerega so starši navedli ta vrtec kot eno
izmed izbir (vrtec prve izbire, vrtec druge izbire, vrtec tretje izbire) ali če so se v vlogi opredelili za katerikoli vrtec
(vrtec četrte izbire), glede na starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se
izvaja v oddelku.
IX. IZJAVA OBEH STARŠEV OZ. ZAKONITIH ZASTOPNIKOV
Izjavljam, da so vsi podatki, navedeni v vlogi, resnični, točni in popolni, za kar prevzemam materialno in kazensko
odgovornost. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja z namenom zaradi vodenja postopka sprejema in vključitve otroka v
program vrtca. Če otrok ne bo sprejet v vrtec prve izbire, dovoljujem, da le-ta posreduje vlogo tistemu vrtcu, v
katerega bo otrok sprejet iz centralnega čakalnega seznama.

Datum: ______________________

Podpis obeh staršev :
oz. zakonitih zastopnikov

_______________________________
_______________________________
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KONTAKTNE INFORMACIJE JAVNIH VRTCEV IN VRTCEV S KONCESIJO NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ
VRTEC
Naslov
Telefon
Ulica Nikole Tesle 2, Kranj
04 20 19 200
Svetovalna služba
04 20 19 210
04 20 19 219
04 20 19 212
031 768 144
031 768 248
031 374 245
KRANJSKI VRTCI
Enota Najdihojca, Ul. Nikole Tesle 4, Kranj
031 768 340
Enota Mojca, Ul. Nikole Tesle 2, Kranj
031 768 279
Enota Janina, Kebetova ul. 9, Kranj
031 768 061
031 768 144
Enota Živ Žav, Jernejeva ul. 14, Kranj
031 768 336
http://www.kranjski-vrtci.si/
kranjski.vrtci@guest.arnes.si
VVE pri OŠ Franceta Prešerna

Cesta na Brdo 45a, Kranj
https://sites.google.com/site/vrteckokricaosfpkr/

VVE pri OŠ Orehek

Zasavska c. 53a, Kranj
http://www.osorehek-vrtec.si

VVE pri OŠ Predoslje

Predoslje 17a, Kranj
http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/

04 20 10 369
vrtec@sfpkr.si
04 20 19 500
suzana.delavec@osorehek.si
polona.bogataj@osorehek.si
04 28 10 400
04 28 10 415
projekt2.skrpre@guest.arnes.si
sasa.pesrl@guest.arnes.si

VVE pri OŠ Simona Jenka

Cesta XXXI. divizije 7a, Kranj
http://www.osjenka.si

04 25 59 700
darja.ahacic@guest.arnes.si

VVE pri OŠ Stražišče

Šolska ul. 2, Kranj

04 231 44 94
04 270 03 24
os.strazisce@guest.arnes.si
vanjatrcek@gmail.com

http://www.o-strazisce.kr.edus.si/

Zasebni vrtec Dobra teta,
d.o.o.

PE Pri Dobri Evi, Ul. Lojzeta Hrovata 4b, Kranj
PE Pri Dobri Tinci, Partizanska c. 10, Kranj
PE Pri Dobri Lučki, Ljubljanska c. 24d, Kranj
http://www.dobrateta.si/

030 293 419
031 202 530
info@dobrateta.si

Buan d.o.o., PE Zasebni vrtec
Pod mavrico

Cesta Staneta Žagarja 30a, Kranj
http://www.zasebnivrtecpodmavrico.si

030 365 994
vrtec@zasebnivrtecpodmavrico.si

Vrtec Duhec d.o.o., Enota
Kranj

Župančičeva ul. 22, Kranj
FB – Zasebni vrtec Duhec

041 210 623
varstvo.duhec@gmail.com

Ljubljanska c. 1, Kranj
https://www.carobni-svet.com/

059/045-337
info@carobni-svet.com

Čarobni svet, zasebni vrtec
d.o.o., PE Mikujčki

8

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC
SPLOŠNA OPOMBA
Vloga za vpis se odda v vrtec pri OŠ ali v Kranjske vrtce ali v koncesijski vrtec kadarkoli med letom in v času javnega
vpisa novincev za novo šolsko leto.
I. 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 telefonu, elektronski pošti ali ustno,
če starši pridejo v vrtec.
Pravilnost podatkov navedenih v vlogi, lahko preveri komisija za sprejem otrok pri upravljavcih zbirk osebnih
podatkov, ki jih vodijo v skladu z zakonom.
II. PODATKI O OTROKU
Vpišite podatke o otroku.
III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH
Vpišite zahtevane podatke.
Starši, ki imajo stalno prebivališče na območju mestne občine Kranj najmanj eno leto pred oddajo vloge obkrožijo
DA. Starši, ki tega pogoja ne izpolnjujejo, obkrožijo NE.
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 zavezanec za dohodnino v Republiki
Sloveniji, in nima(jo) stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, vpišejo naslov pod začasno prebivališče, k vlogi pa
priložijo dokazilo, ki je navedeno v vlogi.
Starši, ki imajo na dan oddaje vloge enega izmed naslednjih statusov: zaposlen, kmet, upokojenec, študent, volonter
- pripravnik, dijak, zavarovanec po 52. členu Zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih obkrožijo DA in
priložijo dokazilo navedeno v vlogi, ostali obkrožijo NE.
Če je bil otrokov starš policist, ki je izgubil življenje pri opravljanju operativnega ali drugega nevarnega dela oz. če je
staršu policistu zaradi poškodbe, ki jo je utrpel pri opravljanju svojega dela, priznana invalidnost I. kategorije,
obkrožite DA in priložijo dokazilo navedeno v vlogi, ostali obkrožijo NE.
Če otrok živi v enostarševski družini, vlagatelj obkroži DA in priloži eno od dokazil navedenih v vlogi, ostali obkrožijo
NE.
Če obstaja invalidnost staršev oziroma otrok, vlagatelj obkroži DA in priloži dokazilo navedeno v vlogi, ostali
obkrožijo NE.
IV. SOROJENCI
V tabelo vpišite priimek in ime ter EMŠO dvojčkov, trojčkov oz. sorojencev, ki jih v razpisanem šolskem letu hkrati z
otrokom, za katerega izpolnjujete to vlogo, vpisujete v vrtec. Vpišite tudi podatke sorojenca, ki je že vključen v vrtec
oz. v šolo kjer deluje enota vrtca.
V primeru, da vključujete več otrok hkrati v vrtec, je potrebno vlogo za vpis otroka v vrtec vložiti za vsakega otroka
posebej.
V. ŽELENI VRTEC (vrtci pri OŠ, Kranjski vrtci, koncesijski vrtci)
Izberite eno, dva ali tri enote vrtca pri OŠ, Kranjskih vrtcih ali koncesijskih vrtcih. Obvezno morate pod št. 1. napisati
vrtec in do tri enote v okviru izbranega vrtca, v katere si najbolj želite vključiti vašega otroka in v ta vrtec vložite vlogo
(npr. vrtec: Kranjski vrtci, enote: Najdihojca, Mojca, Ostržek).
Če želite, pod št. 2 (vrtec druge izbire) in 3 (vrtec tretje izbire) napišite vrtec in v okviru vrtca do tri enote v okviru
izbranega vrtca, ki bi jih izbrali, če otroka ne bi bilo mogoče vključiti v prvi oz. drugi vrtec oz. enoto. Poleg izbranih
vrtcev oz. enot, se lahko odločite še za četrto možnost, kjer obkrožite DA, če želite, da je otrok sprejet v kateremkoli
javnem vrtcu na območju mestne občine Kranj in to v primeru, ko ne bo sprejet v vrtec oz. enoto pod št. 1., 2., in 3. V
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kolikor se s tem ne strinjate, obkrožite NE. V primeru, da ste se odločili DA želite otroka vključiti otroka v katerikoli
vrtec v nadaljevanju na seznamu označite z NE vrtec oz. enoto, v katero otroka NE želite vključiti.
Javni vrtci in vrtci s koncesijo na območju Mestne občine Kranj izvajajo dnevni program in prilagojeni program v
razvojnih oddelkih (enota Mojca v okviru Kranjskih vrtcev).
Dnevni program traja od šest do devet ur dnevno. Namenjen je otrokom od 11 meseca starosti do vstopa v šolo in
obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Izvaja se okvirno od 5.15 do 17. ure, odvisno od potreb staršev v
posamezni enoti vrtca. Celodnevni javni program pa se izvaja okviru Kranjskih vrtcev – enota Čira Čara in traja od
5.30 do 20. ure. Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih (prvo starostno obdobje: otroci v
starosti od 11 mesecev do 3 let in drugo starostno obdobje: od 3 let do vstopa v šolo).
Otroka je možno vpisati v prilagojeni program v razvojnem oddelku v Kranjskih vrtcih v enoti Mojca. Program traja
od šest do devet ur dnevno. Namenjen je otrokom s posebnimi potrebami od enajstega meseca do vstopa v šolo in
obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.
SEZNAM JAVNIH VRTCEV IN VRTCEV S KONCESIJO z njihovimi enotami na območju Mestne občine Kranj. Seznam
vsebuje podatek o predvidenih vrstah oddelkov v posameznem vrtcu.
razv. odd.
I. star. obd.
II. star. obd.
(od 11. mesec.
(11 mesecev do 3 (od 3 let do vstopa v do vstopa v
VRTEC
ENOTA
let)
šolo)
šolo)
KRANJSKI VRTCI, Ul. Nikole Tesle 2, Kranj
Enota Najdihojca, Ul. Nikole Tesle 4, Kranj
X
X
Enota Mojca, Ul. Nikole Tesle 2, Kranj
X
X
X
Enota Sonček, Cesta 1. maja 17, Kranj
od 2 -3 let
X
Enota Čebelica, Planina 39, Kranj
X
X
Enota Ciciban, Likozarjeva ul. 22, Kranj
X
od 3-4 let
Enota v OŠ Matije Čopa, Ul. Tuga Vidmarja 1,
Kranj
X
X
Enota Čenča, Oprešnikova ul. 4a, Kranj
od 2 -3 let
X
Enota Janina, Kebetova ul. 9, Kranj
X
X
Enota Čira Čara, Cesta Staneta Žagarja 6, Kranj
od 2 -3 let
X
Enota Ostržek, Golnik 54, Golnik
X
X
Enota Ježek, Trstenik 8, Golnik
od 1 -3 let
X
Enota Kekec, Cesta Kokrškega odreda 9, Kranj
od 2 -3 let
X
Enota Čirče, Smledniška c. 136, Kranj
od 1 -3 let
X
Enota Živ Žav, Jernejeva ul. 14, Kranj
X
X
Enota Biba, Zg. Bitnje 266, Žabnica
X
VVE PRI OŠ OREHEK, Zasavska c. 53a, Kranj
VVE pri OŠ Orehek – Orehek, Zasavska c. 53a,
Kranj
od 2-3 let
X
VVE pri OŠ Orehek – Mavčiče, Mavčiče 102,
Mavčiče
X
X
VVE pri OŠ Orehek – Mavčiče, Mavčiče 61,
Mavčiče
X
VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE, Šolska ul. 2, Kranj
VVE pri OŠ Stražišče - Besnica, Videmce 12, Zg.
Besnica
X
X
VVE pri OŠ Stražišče - Žabnica, Žabnica 20,
Žabnica
X
VVE PRI OŠ SIMONA JENKA, Ul. XXXI. divizije 7a, Kranj
VVE pri OŠ Simona Jenka – matična šola, Ul. XXXI.
divizije 7a, Kranj
od 2-3 let
X
VVE pri OŠ Simona Jenka - Primskovo, Zadružna
ul. 11, Kranj
X
10

I. star. obd.
(11 mesecev do 3
let)

II. star. obd.
(od 3 let do vstopa v
šolo)

razv. odd.
(od 11. mesec.
do vstopa v
šolo)

VRTEC
ENOTA
VVE PRI OŠ PREDOSLJE, Predoslje 17a, Kranj
OŠ Predoslje VVE pri OŠ Predoslje, Predoslje 17a,
Kranj
X
VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA, Kidričeva c. 49, Kranj
VVE pri OŠ Franceta Prešerna - Kokrica, Cesta na
Brdo 45a, Kranj
X
ZASEBNI VRTEC DOBRA TETA
PE Pri Dobri Evi, Ul. Lojzeta Hrovata 4b, Kranj
X
PE Pri Dobri Tinci, Partizanska c. 10, Kranj
X
PE Pri Dobri Lučki, Ljubljanska c. 24d, Kranj
X
X
BUAN D.O.O.
PE Zasebni vrtec pod mavrico, Cesta Staneta
Žagarja 30, Kranj
X
VRTEC DUHEC D.O.O.
Enota Kranj, Župančičeva ul. 22, Kranj
X
ČAROBNI SVET, zasebni vrtec d.o.o.
PE Mikujčki, Ljubljanska c. 1, Kranj
X
V posameznih enotah vrtcev se po potrebi oblikujejo tudi kombinirani oddelki in oddelki 3-4 letnih otrok.
VI. CENTRALNI ČAKALNI SEZNAM
Ustrezno obkrožite. Register bo avtomatično dodelil pripadajoče točke, zato dokazilo ni potrebno.
VII. ČAKAJOČI OTROK
Ustrezno obkrožite. Register bo avtomatično dodelil pripadajoče točke, zato dokazilo ni potrebno.

VII. KRITERIJI ZA SPREJEM OTROK 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 ter otrok za katerega starši priložijo potrdilo direktorja policije, in
sicer izdanega na podlagi Uredbe o načinu uveljavljanja in dodelitve pravic ožjim družinskim članom po smrti
policista in v primeru njegove invalidnosti (Uradni list RS, št. 3/18) ima prednost pri sprejemu v vrtec ter otrok.
K vlogi je potrebno 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 centra za socialno delo, kar
je razvidno iz uradnih evidenc, ki jih vodijo centri za socialno delo.
V primeru, da bo v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem
otrok. Prosimo vas, da se točkujete tudi sami.
OPOZORILO
Po končanih postopkih sprejema otrok v vrtec se bodo vsi čakalni seznami otrok v javnih vrtcih in v vrtcih s koncesijo
na območju Mestne občine Kranj združili v centralni čakalni seznam. Centralni čakalni seznam bo objavljen na
oglasnih deskah v vseh javnih vrtcih in v vrtcih s koncesijo na območju občine in na njihovih spletnih straneh ter na
spletni strani občine. Centralni čakalni seznam velja do zadnjega dne šolskega leta (31.8.), za katerega je bil
oblikovan.
Vrtec, ki bo imel po končanem postopku sprejema otrok v vrtec, novo prosto mesto za sprejem otroka v vrtec,
pozove k podpisu pogodbe o vključitvi otroka v vrtec po prednostnem vrstnem redu s centralnega čakalnega
seznama starše tistega otroka, za katerega so starši navedli ta vrtec/enoto kot eno izmed izbir (vrtec prve izbire,
vrtec druge izbire, vrtec tretje izbire) ali če so se v vlogi opredelili za katerikoli vrtec (vrtec četrte izbire), glede na
starost otroka, prosto mesto v posameznem oddelku in glede na program vrtca, ki se izvaja v oddelku.
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VIII. IZJAVA
Oba starša oz. zakonita zastopnika na koncu podpišeta izjavo, s katero: potrjujeta, da so vsi podatki, navedeni v vlogi,
resnični, točni in popolni, za kar prevzema materialno in kazensko odgovornost; dovoljujeta 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 iz centralnega čakalnega seznama.
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