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             Šolsko leto:  2023/2024 
   
         Datum oddaje vloge:     _________/________ 
         

 Šifra otroka:    
   
          (izpolni vrtec) 

 
VLOGA ZA VPIS OTROKA V VRTEC 

(vloga za naknadni vpis otroka v vrtec po poteku rednega vpisa) 
 

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, anafilaksija, posebnosti v razvoju, dietna prehrana…  
 

 
 

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 
posebnostih nima, potrdilo oddate kasneje vzgojiteljici na individualnem pogovoru oz. najkasneje na dan vstopa v vrtec. 
 
Otrok je cepljen:     DA NE 
V primeru, da bo iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhajalo, da otrok ni cepljen proti ošpicam, mumpsu 
in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja, vrtec zavrne vključitev 
otroka v vrtec. Izjemoma lahko vrtec vključi otroka, če je ta v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja.  
 
Otrok je s posebnimi potrebami:  DA NE 
(Priložiti zapisnik multidisciplinarnega tima ali individualni načrt pomoči družini oz. potrdilo, da je otrok v postopku 
pridobivanja zapisnika multidisciplinarnega tima ali individualnega načrta pomoči družini). 
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Naslov začasnega 
prebivališča: 

    

 
Poštna številka in pošta:            

    

 
Občina: 

    

Status tujca: DA        NE  DA        NE  

      

 Številka telefona, na 
katerega ste dosegljivi: 

      

 
Elektronski naslov 

    

      

2. Zavezanec za dohodnino v  
Republiki Sloveniji – 

(izpolnijo samo tujci in 
priložijo potrdilo o 

rezidentskem statusu) 

DA        NE 

  
 

DA        NE 

 

 
 

IV. ŽELENI VRTEC, KAMOR BOSTE ODDALI VLOGO (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 (IZBERI MED KRANJSKIMI VRTCI ali VVE PRI OŠ___ ali med VRTCI S KONCESIJO___)  
 

(ime vrtca, kamor boste oddali vlogo) 
 

1.1. Enota __________________________________________________________________________________ 
1.2. Enota __________________________________________________________________________________ 
1.3. Enota __________________________________________________________________________________ 
1.4. Enota__________________________________________________________________________________ 
1.5. Enota __________________________________________________________________________________ 
1.6. Enota __________________________________________________________________________________ 

 

III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH 

             
             

Mati oz. zakonita skrbnica 
 
 

Oče oz. zakoniti skrbnik 

1.  
Priimek in ime:           

   

     
 EMŠO:    

ST
A

LN
O

  P
R

EB
IV

A
LI

ŠČ
E 

Naslov stalnega 
prebivališča:   

   

Poštna številka in pošta: 
   

Občina:            
   

Stalnost bivanja na 
območju Mestne občine 

Kranj – 
 je več kot eno leto pred 

oddajo vloge: 

 
 

DA        NE 

  
 

DA        NE 
 

 

Status tujca: DA        NE  DA        NE 
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2. KATERIKOLI VRTEC  

V primeru, da otrok ni sprejet v nobeno izmed enot, ki ste jih zapisali pod 1. točko, želite mesto v katerikoli enoti 
javnega vrtca, kamor boste oddali vlogo.  

DA NE 
(ustrezno obkrožite) 

 
V primeru, da ste se odločili, DA želite otroka vključiti v katerikoli enoto javnega vrtca, kamor boste oddali vlogo, 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 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 Kranj – Orehek, Zasavska c. 53a, Kranj  

VVE pri OŠ Orehek Kranj – Mavčiče, Mavčiče 102, Mavčiče   

  

VVE pri OŠ Stražišče Kranj – Besnica, Videmce 12, Zg. Besnica  

VVE pri OŠ Stražišče Kranj– Žabnica, Žabnica 20, Žabnica  

  

VVE pri OŠ Simona Jenka Kranj, Ul. XXXI. divizije 7a, Kranj  

  

VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center, Primskovo, Zadružna ul. 11, Kranj  

VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center, matična šola, Komenskega ul. 4, Kranj  

  

VVE pri OŠ Predoslje Kranj, Predoslje 17a, Kranj  

  

VVE pri OŠ Franceta Prešerna Kranj- 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  

  

Vrtec Duhec d.o.o., Enota Kranj, Župančičeva ul. 22, Kranj  

 

V. 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.  
 
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 

KRANJSKI VRTCI 

Ulica Nikole Tesle 2, Kranj  04 20 19 200 

Svetovalna služba 04 20 19 210 
04 20 19 212 
04 20 19 219 
031 374 245 
031 768 248 
040 388 480 

Enota Najdihojca, Ul. Nikole Tesle 4, Kranj  
031 768 279 Enota Mojca, Ul. Nikole Tesle 2, Kranj 

Enota Janina, Kebetova ul. 9, Kranj 

Enota Ostržek, Golnik 54, Golnik 031 768 340 

Enota Živ Žav, Jernejeva ul. 14, Kranj 031 768 061 

http://www.kranjski-vrtci.si/ info@kranjski-vrtci.si 

   

VVE pri OŠ Franceta Prešerna 
Kranj 

Cesta na Brdo 45a, Kranj 04 20 10 369 
031 312 326 

http://www.sfpkr.si/                  vrtec@sfpkr.si 

   

VVE pri OŠ Orehek Kranj Zasavska c. 53a, Kranj 04 20 19 500 
04 20 19 512 

http://www.osorehek-vrtec.si Polona.Bogataj@osorehek.si 
Katja.Krzan@osorehek.si 

   

VVE pri OŠ Predoslje Kranj Predoslje 17a, Kranj 04 28 10 400 
04 28 10 415 

http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/ 
 

os-predoslje@guest.arnes.si 
Sasa.Medved2@guest.arnes.si 

   

VVE pri OŠ Simona Jenka Kranj Cesta XXXI. divizije 7a, Kranj 04 25 59 700 

http://www.osjenka.si Mojca.Svab@osjenka.si  

   

VVE pri OŠ Stražišče Šolska ul. 2, Kranj 04 231 44 94 
04 270 03 24 

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

os.strazisce@guest.arnes.si 
Polona.Stilec@guest.arnes.si 

   

VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj 
– Center 

Komenskega ulica 4, Kranj 
https://www.osjpcenter.si 

04 620 36 21 
Marusa.Pogacnik@osjpcenter.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 

030 293 419 
031 202 530 

http://www.dobrateta.si/ info@dobrateta.si 

   

Vrtec Duhec d.o.o., Enota Kranj Župančičeva ul. 22, Kranj 041 210 623 

FB – Zasebni vrtec Duhec varstvo.duhec@gmail.com 

   

http://www.kranjski-vrtci.si/
mailto:info@kranjski-vrtci.si
http://www.sfpkr.si/
mailto:vrtec@sfpkr.si
http://www.osorehek-vrtec.si/
mailto:Polona.Bogataj@osorehek.si
mailto:Katja.Krzan@osorehek.si
http://www2.arnes.si/~oskrpre2s/
mailto:projekt2.skrpre@guest.arnes.si
mailto:asa.Medved2@guest.arnes.si
http://www2.arnes.si/~osjkranjkr/
mailto:Mojca.Svab@osjenka.si
http://www.o-strazisce.kr.edus.si/
mailto:os.strazisce@guest.arnes.si
https://www.osjpcenter.si/
mailto:Marusa.Pogacnik@osjpcenter.si
http://www.dobrateta.si/
mailto:info@dobrateta.si
mailto:varstvo.duhec@gmail.com


 
5 | 7 

 

NAVODILA ZA IZPOLNJEVANJE VLOGE ZA VPIS OTROKA V VRTEC 
SPLOŠNA OPOMBA 
Vloga za naknadni vpis otroka v vrtec se odda v vrtec pri OŠ ali v Kranjske vrtce ali v koncesijski zasebni vrtec, kadarkoli 
po poteku rednega vpisa otroka v vrtec.  
 
Dokler velja centralni čakalni seznam, vrtec ne sme sprejeti v vrtec otrok, ki niso uvrščeni na centralni čakalni seznam, 
razen otrok s posebnimi potrebami, za katere so vlagatelji  v skladu z zakonom, ki ureja celostno zgodnjo obravnavo 
predšolskih otrok s posebnimi potrebami, predložili individualni načrt pomoči družini ali zapisnik centra za zgodnjo 
obravnavo, in otrok, za katere so vlagatelji predložili mnenje centra za socialno delo o ogroženosti zaradi socialnega 
položaja družine, ali če starši vseh otrok, ki so na centralnem čakalnem seznamu, odklonijo sprejem otroka v vrtec 
oziroma podpisane pogodbe o vključitvi otroka v vrtec ne vrnejo v roku 5 delovnih dni od dneva vročitve poziva k 
sklenitvi pogodbe ali, če na prosto mesto v vrtcu, upoštevajoč starost otroka ter program vrtca, ki se izvaja v oddelku, 
ne more vključiti nobenega izmed otrok, ki so uvrščeni na centralni čakalni seznam. 
 
Vrtec pri naknadnem sprejemu otrok v vrtec upošteva datum oddane vloge, občino stalnega oziroma začasnega (v 
primeru, ko gre za otroka tujcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji) prebivališča starša in otroka, 
starost otroka ter program vrtca, ki se izvaja v oddelku.  
Prednost pri sprejemu v vrtec imajo otroci, katerih vloga za vpis otroka v vrtec je bila oddana prej in imajo stalno 
oziroma začasno (v primeru, ko gre za otroka tujcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji) prebivališče 
na območju Mestne občine Kranj ter otrok izpolnjuje pogoje za sprejem. V primeru, da je bilo več vlog oddanih na isti 
dan, se uporabi še dodatni kriterij starost otroka, pri čemer imajo prednost starejši otroci. V primeru, da je bilo več 
otrok rojenih na isti dan, se upošteva dodatni kriterij, in sicer zadnje tri številke EMŠO otroka, pri čemer ima prednost 
otrok z manjšo vrednostjo zadnjih treh številk.  
V primeru, ko na čakalnem seznamu vrtca za naknadni sprejem, ni več otrok s stalnim oziroma začasnim (v primeru, 
ko gre za otroka tujcev, ki nimajo stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji) prebivališčem, na območju Mestne občine 
Kranj, ki bi izpolnjevali pogoj za sprejem, vrtec lahko sprejme tudi otroka iz druge občine, in sicer na način, ki velja za 
otroke iz območja Mestne občine Kranj.  
Starši na vlogi za vpis otroka v vrtec, ki jo oddajo po poteku roka za prijavo na javni vpis novincev, lahko izberejo le 
vrtec oziroma enote vrtca, kamor oddajo vlogo. Čakalni seznami posameznih vrtcev za naknadni sprejem se ne 
združujejo. 
O sprejemu otrok na podlagi tega člena odloča ravnatelj oziroma direktor vrtca ali od njega pooblaščena oseba. 
 
I. VLAGATELJ/ICA mora oddati vlogo v vrtec prve izbire. 
Za dopolnitev vloge ali odpravo pomanjkljivosti le-te vas lahko vrtec pozove po telefonu, elektronski pošti ali ustno, če 
starši pridejo v vrtec.  
 
II. PODATKI O OTROKU 
Vpišite podatke o otroku. 
 
III. PODATKI O STARŠIH OZ. ZAKONITIH SKRBNIKIH 
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 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. 
 
IV. ŽELENI VRTEC (vrtci pri OŠ, Kranjski vrtci, koncesijski zasebni vrtci) 
Izberite eno ali več enot vrtca, kamor boste oddali vlogo. Obvezno morate pod št. 1. napisati vrtec in do šest enot 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…).  
Poleg izbranega vrtca oz. enot se lahko odločite še za možnost, kjer obkrožite, DA če želite otroka vključiti v katerikoli 
enoto, ki deluje v okviru javnega vrtca, kamor boste oddali vlogo. V kolikor se s tem ne strinjate, obkrožite NE. V 
primeru, da ste se odločili, DA želite otroka vključiti otroka v katerikoli enoto javnega vrtca, kamor boste oddali vlogo 
v nadaljevanju na seznamu označite z NE enote, v katero otroka NE želite vključiti. 
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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. 

VRTEC ENOTA 

I. star. obd. 
(11 mesecev do 3 

let) 

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

šolo) 

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

KRANJSKI VRTCI, Ul. Nikole Tesle 2, Kranj  

 Enota Najdihojca, Ul. Nikole Tesle 4, Kranj      

 Enota Mojca, Ul. Nikole Tesle 2, Kranj       

 Enota Sonček, Cesta 1. maja 17, Kranj od 2 -3 let      
Enota Čebelica, Planina 39, Kranj      

 Enota Ciciban, Likozarjeva ul. 22, Kranj   od 3-4 let   

 Enota Čenča, Oprešnikova ul. 4a, Kranj od 2 -3 let     

 Enota Janina, Kebetova ul. 9, Kranj       

 Enota Čira Čara, Cesta Staneta Žagarja 6, Kranj od 2 -3 let     

 Enota Ostržek, Golnik 54, Golnik       

 Enota Ježek, Trstenik 8, Golnik od 1 -3 let     

 Enota Kekec, Cesta Kokrškega odreda 9, Kranj od 2 -3 let      

 Enota Čirče, Smledniška c. 136,  Kranj od 1 -3 let     

 Enota Živ Žav, Jernejeva ul. 14, Kranj       

 Enota Biba, Zg. Bitnje 266, Žabnica       

VVE PRI OŠ OREHEK KRANJ, Zasavska c. 53a, Kranj   

 

VVE pri OŠ Orehek Kranj – matična,  
Zasavska c. 53a, Kranj  od 2-3 let      

 

VVE pri OŠ Orehek Kranj – Mavčiče,  
Mavčiče 102, Mavčiče       

 
VVE pri OŠ Orehek Kranj – Mavčiče,  
Mavčiče 61, Mavčiče  5-6 let  

VVE PRI OŠ STRAŽIŠČE KRANJ, Šolska ul. 2, Kranj  

 

VVE pri OŠ Stražišče Kranj - Besnica,  
Videmce 12, Zg. Besnica       

 

VVE pri OŠ Stražišče Kranj - Žabnica,  
Žabnica 20, Žabnica od 2-3 let     

VVE PRI OŠ SIMONA JENKA KRANJ, Ul. XXXI. divizije 7a, Kranj 

 

VVE pri OŠ Simona Jenka Kranj,  
Ul. XXXI. divizije 7a, Kranj 

  
    

  
 
 

VVE PRI OŠ JANEZA PUHARJA KRANJ - CENTER     
VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj – Center, 
Primskovo, Zadružna ul. 11, Kranj od 1 -3 let  
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 VVE pri OŠ Janeza Puharja Kranj - Center, 
matična šola,  Komenskega ul. 4, Kranj 

     

VRTEC ENOTA 

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) 

VVE PRI OŠ PREDOSLJE KRANJ, Predoslje 17a, Kranj   

  VVE pri OŠ Predoslje, Predoslje 17a, Kranj        

VVE PRI OŠ FRANCETA PREŠERNA KRANJ, Kidričeva c. 49, Kranj    

 
 VVE pri OŠ Franceta Prešerna - Kokrica, Cesta na 
Brdo 45a, Kranj       

ZASEBNI VRTEC DOBRA TETA     

 PE Pri Dobri Evi, Ul. Lojzeta Hrovata 4b, Kranj     

 PE Pri Dobri Tinci, Partizanska c. 10, Kranj     

VRTEC DUHEC    

 Enota Kranj, Župančičeva ul. 22, Kranj     

V posameznih enotah vrtcev se po potrebi oblikujejo tudi kombinirani oddelki in oddelki 3-4 letnih otrok. 

 
VI. 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. 
 


