
 
Vrtec ''Murenčki'' pri OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem,  

Marijin vrtec, Cerklje in  
Zasebni vrtec, Kepica Mojca d.o.o. 

 
 

objavljajo,  
 
 
na podlagi 20. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – 
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) in Pravilnika o sprejemu 
otrok v vrtec (Uradni vestnik Občine Cerklje na Gorenjskem, št. 6/2015 in 1/2016), 
 
 
 

JAVNI VPIS NOVINCEV V VRTEC 
za šolsko leto 2018/2019 
(za sprejem s 01. 09. 2018) 

 

v naslednje programe: 
 
 

- dnevni program (za otroke od 11. meseca do 3. leta starosti) v Vrtcu '''Murenčki'' enota Cerklje na 
Gorenjskem – 1. starostno obdobje; 

- dnevni program (za otroke od 11. meseca do 3. leta starosti) v Marijinem vrtcu, Cerklje – 1. starostno 
obdobje; 

- dnevni program (za otroke od 11. meseca do 3. leta starosti) v Zasebnem vrtcu, Kepica Mojca d.o.o. – 1. 
starostno obdobje; 

- dnevni program (za otroke od 3. leta starosti do vstopa v šolo) v Vrtcu''Murenčki'' enota Cerklje na 
Gorenjskem – 2. starostno obdobje; 

- dnevni program (za otroke od 3. leta starosti do vstopa v šolo) v Marijinem vrtcu, Cerklje – 2. starostno 
obdobje; 

- dnevni program (za otroke od 18. meseca starosti do vstopa v šolo) v vrtcu ''Murenčki'' enota Zalog. 
 
 

I. OBJAVA JAVNEGA RAZPISA IN DODATNE INFORMACIJE O RAZPISU 

 

(1) Javni vpis novincev v vrtec za šolsko leto 2018/2019 se objavi na spletnih straneh www.cerklje.si, 

www.osdj-cerklje.si, www.marijin-vrtec.si in na http://vrtec-kepica.si/  ter na oglasnih deskah vrtcev 
 

dne 12. februarja 2018, ob 8.00 uri. 
 
(2) Obrazec vloge za vpis otroka v vrtec dobijo starši na sedežih vrtcev in na spletnih straneh vrtcev, kot sledi:  

- http://www.osdj-cerklje.si/vrtec,  
- http://ww.marijin-vrtec.si, 
- http://vrtec-kepica.si/. 

 

V vrtcu Murenčki in v Marijinim vrtcu bodo vpisovali v oddelke prvega in drugega starostnega obdobja ter v 
kombinirane oddelke, v vrtcu Kepica Mojca pa v oddelke prvega starostnega obdobja.  
Predvideno okvirno število prostih mest: 110 (vrtec Murenčki: 70; Marijin vrtec: 30; vrtec Kepica Mojca: 10). 
Število vpisanih otrok je odvisno od zakonsko določenih normativov za oblikovanje oddelkov ter nastalih prostih 
mest zaradi izpisa šoloobveznih otrok. 
 
 

II. ODDAJA VLOG 

 
(1) Izpolnjene vloge skupaj z dokazili, ki so v vlogi navedeni, oddajte osebno ali pošljite po pošti na naslov vrtca, 

v katerega želite vpisati otroka: 
- Vrtec ''Murenčki'' pri OŠ Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, Krvavška cesta 2, 4207 Cerklje na 

Gorenjskem, ali 
- Marijin vrtec, Cerklje, Trg Davorina Jenka 14, 4207 Cerklje na Gorenjskem, ali 
- Zasebni vrtec, Kepica Mojca d.o.o., Pot na Vovke 15, 4207 Cerklje na Gorenjskem. 

 
(2) Vlogo oddajo: 

- starši, ki otroka prvič vpisujejo v vrtec, 
- starši otroka, ki je na centralnem čakalnem seznamu v šolskem letu 2017/2018, 
- nove vloge za sprejem s 1. 9. 2018 morajo oddati tudi vsi starši, katerih vloge za sprejem so bile v 

lanskem letu zavrnjene in so njihovi otroci ostali na čakalnem seznamu za sprejem med šolskim letom 
2017/2018. 

http://www.cerklje.si/
http://www.osdj-cerklje.si/
http://www.marijin-vrtec.si/
http://vrtec-kepica.si/
http://www.osdj-cerklje.si/vrtec
http://ww.marijin-vrtec.si/
http://vrtec-kepica.si/


 
(3) Vlagatelj lahko odda le eno vlogo za posameznega otroka, in sicer v vrtec v katerega želi 

vključiti otroka (vrtec prve izbire). 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. 
 

(4) Vlagatelj odda vlogo na sedežu vrtca ali jo pošlje po pošti.  
 

(5) Vrtec vlogo takoj oziroma najkasneje v osmih (8) dneh po prejemu vloge vnese v informacijski sistem 
in vlagatelja pisno obvesti o prejemu vloge in šifri, pod katero se vodi otrok v centralni evidenci 

vpisanih otrok.  
 
(6) Starši oddajo vlogo za sprejem otroka v vrtcu na predpisanem obrazcu, v katerem v rubriko »III. Želeni vrtec 

na področju občine Cerklje na Gorenjskem« navedejo poleg vrtca izbire, tudi enoto, v katero želijo vključiti 
otroka. 

 
(7) Starši poleg zahtevanih listin za dokazovanje k vlogi priložijo tudi dokazilo o zaposlitvi, potrjeno 

s strani delodajalca in ni starejše od 30 dni. 
 
 

III. ROK ZA ODDAJO VLOG 
 

(1) Upoštevane bodo vloge, ki bodo prispele na razpis do vključno 02.03.2018.  
 

(2) Upoštevale se bodo vse vloge, ki bodo prispele do vključno 02.03.2018 oziroma bodo ta dan 
oddane po pošti kot priporočene pošiljke. 
 

(3) Starši vpišete otroka tako, da oddate vlogo za vpis otroka v vrtec na predpisanem obrazcu, h kateremu 
morate priložiti vsa zahtevana dokazila. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu prostih mest, odloča 
o sprejemu komisija za sprejem otrok.  

 
 

IV. KONTAKTNE INFORMACIJE VRTCEV 
 
- Vrtec ''Murenčki'': 04/ 25-26-020 ali 041-653-901 (Urška Jereb) 
- Marijin vrtec: 04/ 25 22 736 (Slavi Snedec) 
- Zasebni vrtec Kepica Mojca: 051 352 919 (Mojca Kepic) 
 
 

V. DODATNA POJASNILA 
 
(1) V vrtce se sprejema in vpisuje otroke tudi med šolskim letom, vendar le v tiste oddelke, kjer so še prosta 

mesta. 
 
 
 
Cerklje na Gorenjskem, 5. 2. 2018 

 
 
 
         

 


