
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
VRTEC PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO 

Bevkova ulica 20 
5282 Cerkno 

 
GSM: 040 579 889 – Pomočnica ravnatelja za vrtec Mojca Sedej 

Selak 
e-pošta: vrtec@os-cerkno.si 

 
 

VPIS OTROK V VRTEC 
PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO 

za šolsko leto 2023/2024 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KJE? 
Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno, Bevkova 20, 5282 

Cerkno, vlogo lahko oddate osebno ali po pošti 
 

KDAJ? 
od 1. 3. 2023 do 31. 3. 2023, 

od ponedeljka do petka, od 8.00 do 14.30 ure po 
predhodni najavi na e naslov: vrtec@os-cerkno.si ali na tel. 

št. 040 579 889 

mailto:vrtec@os-cerkno.si


VPIS V VRTEC 
Vrtec lahko sprejme otroka, ko je dopolnil starost najmanj 11. 

mesecev, če starši ne uveljavljajo več pravice do starševskega 

dopusta v obliki polne odsotnosti z dela. O sprejemu otroka v vrtec 

so starši pisno obveščeni po zaključku vpisa, predvidoma v mesecu 

aprilu oz. maju. Če je v vrtec vpisanih več otrok, kakor je v vrtcu 

prostih mest, odloča o sprejemu komisija za sprejem otrok v skladu 

s pravilnikom o sprejemu otrok, ki je objavljen na spletni strani 

zavoda (20. člen Zakona o vrtcih). Med šolskim letom vpisane otroke 

sprejemamo le na prosta mesta v vrtcu. Vloge rešujemo takoj, ko se 

mesto izprazni. 

 

IZPIS  

Starši lahko otroka trajno ali začasno (oblika rezervacije mesta) izpišete 

iz vrtca kadarkoli želite. Izpis opravite na izpisnem obrazcu, ki ga dobite 

na upravi vrtca in na spletni strani vrtca, skladno z odpovednim rokom: 

 Začasni izpis zaradi zdravstvenih razlogov – ob predložitvi 

zdravniškega potrdila brez odpovednega roka, 

 Začasni izpis iz osebnih razlogov  – do 15. v tekočem mesecu za 

izpis s prvim dnem naslednjega meseca,  

 Začasni izpis zaradi rojstva sorojenca – starši lahko otroka 

izpišejo za čas trajanja materinskega dopusta za naslednjega 

otroka, zaradi ogroženosti matere ali dojenčka. Izpis se napove 

najkasneje dan pred prvim dnem izpisa. 

 

UVAJANJE OTROKA V VRTEC 

Otroka v vrtec lahko postopno uvajate več dni. Ker je uvajalno 

obdobje prilagojeno posameznemu otroku, se o trajanju in poteku 

dogovarjate z vzgojiteljico. Prve uvajalne urice pa so načeloma od 

9.00 do 11.00 ure, prve dni otrokove prisotnosti v vrtcu. 

ZDRAVNIŠKI PREGLED  

Pred vključitvijo v vrtec mora otrok opraviti pregled pri pediatru. 

Zdravniško potrdilo mora vsebovati informacijo o programu 

otrokovega cepljenja. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o nalezljivih boleznih (Ur.l.RS, št.142/20) v 51.a členu določa, da 

mora biti otrok pred vključitvijo v vrtec cepljen, v nasprotnem 

primeru vključitev v vrtec ni možna. Zdravniško potrdilo se odda 

osebno ali po pošti na upravi vrtca, pred prihodom otroka v vrtec. 

Otroka, ki nima zdravniškega potrdila ob prihodu v vrtec zavrnemo 

do prejema ustreznega potrdila.  

 

PLAČILO VRTCA 

Starši lahko uveljavite znižano plačilo vrtca na obrazcu: Vloga za 

uveljavitev pravic iz javnih sredstev, objavljenem na  spletni strani 

zavoda pod rubriko obrazci ali spletni strani E-Uprava Republike 

Slovenije. Vlogo oddajte na krajevno pristojnem Centru za socialno 

delo (v občini, kjer ima otrok stalno bivališče), en mesec pred 

vstopom otroka v vrtec. Staršem, ki ne uveljavijo znižanega plačila 

vrtca, vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po 

lestvici 24. čl. Zakona o uveljavitvi pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS 

št. 62/2010). Po zaključenem vpisu v vrtec boste prejeli plačilni nalog 

za plačilo akontacije v višini 50 eur. Na osnovi plačane akontacije, ki 

bo potrjevala resnost vaše namere o vpisu otroka v vrtec, bo šla 

vloga v nadaljnjo obravnavo. Če bo otrok v vrtec sprejet, bo vrtec 

akontacijo poračunal pri plačilu prve oskrbnine. Ob vpisu dveh otrok 

hkrati, plačate le eno akontacijo. V kolikor otrok v vrtec ne bo 

sprejet, zaradi omejenih prostih mest, se vam akontacija vrne. 

Akontacije ne vračamo v primeru, da si premislite glede vpisa otroka 

v Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno. 


