
Vpis v vrtec za šolsko leto 2022/23 

1. Kdaj bo potekal vpis? 

Vpis otrok bo potekal  od TORKA, 1.3.2021 do ČETRTKA, 10.3.2022 . 

2. Kam lahko vpišem otroka? 

Otroke lahko vpišete v naslednje enote Kranjskih vrtcev: 

NAJDIHOJCA od 11 mesecev do vstopa v šolo 

MOJCA od 11 mesecev do vstopa v šolo 

SONČEK od 2. leta do vstopa v šolo (letnik 2019 in starejši) 

ČEBELICA od 11 mesecev do vstopa v šolo 

CICIBAN od 11 mesecev do 4. leta 

ENOTA V OŠ MATIJA ČOPA od 3. leta do vstopa v šolo (letnik 2018 in starejši) 

ČENČA od 2. leta do vstopa v šolo (letnik 2019 in starejši) 

JANINA od 11 mesecev do vstopa v šolo 

ČIRA ČARA od 2. leta do vstopa v šolo (letnik 2019 in starejši) 

OSTRŽEK od 11 mesecev do vstopa v šolo 

JEŽEK od 11 mesecev do vstopa v šolo(l.19 in starejši)  
KEKEC od 2. leta do vstopa v šolo (letnik 2019 in starejši) 

ČIRČE od 11 mesecev do vstopa v šolo 

ŽIV ŽAV od 11 mesecev do vstopa v šolo 

BIBA  od 11 mesecev do vstopa v šolo  

Razpisujemo »Dnevni program«, za otroke od dopolnjenega 11.meseca starosti dalje do vstopa v šolo, 

ki traja 6-9 ur«. 

3. Predvideno število prostih mest v Kranjskih vrtcih v šolskem letu 2022/2023 

LETNIK OTROKA 2017 2018 2019 2020 2021 

Enota Najdihojca 1 7 9 15 55 

Enota Čirče 0 1 0 3 2 

Enota Ciciban / / 4 2 14 

Enota Mojca 1 6 4 16 22 

Enota v OŠ M.Č. 4 7 7 / / 

Enota Sonček 1 2 3 7 / 

Enota Čenča 0 1 3 0 / 

Enota Janina 0 3 5 12 12 

Enota Čira Čara 4 5 2 7 / 

Enota  Ostržek 1 10 4 5 3 

Enota Ježek 0 1 1 4 5 

Enota Živ Žav 0 3 7 5 27 

Enota Biba 0 0 5 5 0 

Enota Kekec 4 1 10 7 / 



Enota Čebelica 5 9 12 9 14 

Čira Čara – popoldanski oddelek 
9  prostih mest   

(od l.19) 

Mojca- Razvojni oddelek 
 

0 

4. Kam oddam vlogo? 

 

Vlogo je možno v času od torka,  1.3. do vključno  četrtka, 10.3.22: 
 

•  POSLATI  PO POŠTI  na upravo Kranjskih vrtcev, Ulica Nikole Tesle 2, 4000 Kranj  

• ODDATI v poštne nabiralnike pri vhodu  enote JANINA,MOJCA, NAJDIHOJCA,ŽIVŽAV 

in pri UPRAVI(označeni)- ne v nabiralnike drugih vrtcev! 

 Prosimo, da navedeno DOSLEDNO UPOŠTEVATE. 

  Na upravi KV osebna oddaja vlog ni možna- lahko v poštni nabiralnik pred upravo! 

 

5. Kje dobim vlogo? 

• na spletni strani Kranjskih vrtcev: Vpis – Obrazci za vpis  ali Starši –Dokumenti- Splošni 

obrazci 

• na spletni strani Mestne občine Kranj 

• pri poštnih nabiralnikih ob vhodu v enote Janina, Živžav, Najdihojca, Mojca, Uprava 

• v vrtcih(enotah) 

 

6. Dokazila, potrdila … 

Pri vlogi je potrebno oddati tudi zahtevana dokazila, v kolikor želite koristiti določene točke v  
kriterijih za sprejem: 
- potrdilo o zaposlitvi za oba oz. enega starša / ali potrdilo o vpisu za REDNE  študente, dijake 
(samozaposleni predložijo potrdilo-najnovejši izpis iz Ajpesa  ; Status kmeta, upokojenca – odločba 
pristojne službe; volonter/pripravnik-dokazilo o opravljanju) 
- potrdilo o rezidentstvu v kolikor so starši tujci in imajo pri nas začasno bivališče in je eden od 
staršev zavezanec za dohodnino 

-dokazila o enostarševski družini (v kolikor gre za enostarševsko družino) 

- dokazilo, da ste zavarovanec po 52. členu Zakona o starševskem varstvu in družinskih  

prejemkih (v kolikor imate status gospodinje) 

- potrdilo o uveljavljanju pravic po Uredbi o načinu uveljavljanja in dodelitve pravic ožjim 
družinskim članom po smrti policista in v primeru njegove invalidnosti. 

-dokazilo o invalidnosti v družini  (v kolikor obkrožite kriterij invalidnost v družini) 
 



- v kolikor se vpisuje otroka v RAZVOJNI ODDELEK ali oz. gre za otroka s posebnimi potrebami , 
je potrebno predložiti zapisnik multidisciplinarnega tima ali individualni načrt pomoči družini oz. 
potrdilo, da je otrok v postopku pridobivanja prej omenjenih potrdil 
 
- s CSD-potrdilo o ogroženosti zaradi socialnega položaja družine 

 

7. Več informacij o vpisu 

Uprava Kranjskih vrtcev, 

Ulica Nikole Tesle 2, Kranj  

 

 

Svetovalna služba 

 

 

 

 

  

04 20 19 200 
 
 
 
04 20 19 219 
04 20 19 212 
04 20 19 210 
040 388 480 

  

http://www.kranjski-

vrtci.si/  

info@kranjski-vrtci.si 

 

 

renata.stingl@kranjski-vrtci.si 

teja.kuk@kranjski-vrtci.si 

andreja.pungartnik@kranjski-

vrtci.si 

lucija.cernivec@kranjski-vrtci.si 
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