
 Datum oddaje vloge: _____________________________ 

VLOGA SE POŠLJE OZ. OSEBNO VLOŽI NA UPRAVI VRTCA, KAMOR ŽELITE OTROKA PRERAZPOREDITI 

 

VLOGA ZA PRERAZPOREDITEV ŽE VKLJUČENEGA OTROKA V VRTEC NA OBMOČJU MESTNE 

OBČINE KRANJ MED VRTCI/ENOTAMI NA OBMOČJU MESTNE OBČINE KRANJ ZA ŠOL. L. 

2014/2015  

(velja za Kranjske vrtce, vrtce pri osnovni šoli in koncesijske vrtce) 

 

VLAGATELJ(ICA): _______________________________________________________________________ 
                       (priimek in ime) 

telefonska številka: ____________________________________ 

 

STANUJOČ(A): _______________________________________________________________________ 
                       (naslov vlagatelja/ice) 

 

Prosim za prerazporeditev že vključenega otroka: _____________________________________________ 
                                                                                                    (priimek in ime otroka) 

 

Rojenega: _________________, s stalnim prebivališčem ____________________________________________ 
                    (datum in letnica rojstva)          

Otrok je trenutno vključen v vrtec oz. enoto ______________________ enoto __________________________ 
                                                                        (ime vrtca in enote, kjer je vključen otrok) 

                                                                   

Otroka želim prerazporeditev s 1.9. v vrtec oz. enoto ____________________ enoto _____________________ 
                                                                                        (ime vrtca in enote, kamor želite vključiti otroka) 

 

V primeru, da vlogo oddajate zato, ker otrok z novim šolskim letom ne more biti več vključen v obstoječi vrtec, vas 

prosimo, da obkrožite vzrok: 

a) ni oblikovanega ustreznega starostnega obdobja (velja za koncesijske vrtce) 

b) v oddelku ustreznega starostnega obdobja ni dovolj prostih mest (velja za Kranjske vrtce – enota Ciciban, 

Vrtec pri OŠ Simona Jenka – enota Primskovo) 

 

IZJAVA 

S podpisom zagotavljam, da so navedeni podatki točni in resnični. Vrtcu dovoljujem, da jih uporablja z namenom 

za katerega so bili zbrani in v skladu s predpisi o zbiranju in varstvu osebnih podatkov za potrebe prerazporeditve 

že vključenega otroka v drug vrtec. Če bo otrok prerazporejen v drug vrtec na območju Mestne občine Kranj, 

soglašam s prenosom podatkov med vrtcema.  

Zavezujem se:  

- da bom v primeru, da bo moja vloga rešena pozitivno, oddal stalno izpisnico iz vrtca, ki ga otrok 

trenutno obiskuje, in sicer bom stalno izpisnico oddal najkasneje 14 dni pred vključitvijo otroka v drug 

vrtec (velja v primeru, da je otrok sprejet v drug vrtec - zavod), 

- da bo prerazporejen otrok ostal vključen v trenutnem vrtcu do konca tekočega šolskega leta (31.8.2014), 

- bom redno poravnaval vse finančne obveznosti do konca vključenosti otroka v vrtec. 

 

Datum: ______________    Podpis vlagatelja(ice): __________________ 

 

Podpis računovodskega delavca vrtca, v katerega je otrok trenutno vključen:  
(Za otroke, ki bodo premeščeni v okviru Kranjskih vrtcev, si bo vrtec sam pridobil podatke o poravnanih finančnih 

obveznostih staršev do vrtca). 

žig 
________________________________ 

 

POGOJI, ki morajo biti izpolnjeni, da se že vključen otrok lahko prerazporedi v drug vrtec: 

- želena enota vrtca je v šolskem okolišu otrokovega stalnega oz. začasnega (velja za tujce) prebivališča. V 

primeru, da v šolskem okolišu otrokovega stalnega oz. začasnega (velja za tujce) prebivališča ni ustrezne 

enote, velja enako, če starši prosijo za prerazporeditev že vključenega otroka v katerikoli šolski okoliš, kjer je 

ustrezna enota, 

- v vrtcu, v katerega je vključen, ima poravnane vse finančne obveznosti, 

- želeni vrtec ima prostor mesto v oddelku, ki ustrezna otrokovi starosti in v katerem se izvaja ustrezen program. 

PREDNOST PRI SREJEMU: V primeru, da vrtec prejme več vlog, kot je prostih mest, ima prednost pri 

sprejemu otrok, ki z novim šolskim letom ne more biti več vključen v obstoječem vrtcu/enoti (ni oblikovanega 

oddelka ustreznega starostnega obdobja oziroma v oddelku ustreznega starostnega obdobja ni dovolj prostih mest). 


