
 
 

Spoštovani starši 
 
Vašega otroka smo sprejeli v naš vrtec Jelka.  Hvala vam za izkazano zaupanje. Posredujemo vam 
nekaj kratkih navodil, ki jih boste morali opraviti do prihoda otroka v vrtec.   
 
KAJ JE POTREBNO OPRAVITI? 

1. Zdravniško potrdilo, ki je priloženo v mapi, vam potrdi otrokov pediater. Potrjenega izročite 
vzgojiteljici vašega otroka prvi dan, ko ga pripeljete  v vrtec. O uri prihoda v vrtec se boste 
dogovorili z vzgojiteljico na prvem srečanju. 

2. Če ima otrok zdravniško predpisano dieto ali poseben režim prehrane, morate prinesti 
potrdilo specialista oziroma osebnega zdravnika z navedbo zdravstvene indikacije in poklicati 
našo vodjo prehrane in zdravstveno higienskega režima, gospo Renato Rom Mrcino                           
(renata.rom@vrtec-jelka.si), da se pogovorite o prehrani vašega otroka. 

3. Vprašalnik o podatkih o otroku  izpolnite nekaj dni pred vstopom v vrtec. Vzgojiteljica ga bo 
skupaj z vami pregledala in na ta način pridobila prve informacije o vašem otroku, ki ji bodo v 
pomoč v času uvajalnega obdobja.  

4. Znižano plačilo vrtca:  
Obrazec za znižano plačilo vrtca oddajte na pristojni center za socialno delo v mesecu pred 
sprejemom otroka  v vrtec (datum naveden na pogodbi).  
Primer: sprejeti ste 1.9.2020, vlogo oddate od 1.8.2020 do najkasneje 31.8.2020 
Center za socialno delo vam bo izdal odločbo, na podlagi katere boste razvrščeni v plačilni 
razred.  
Vlogo za znižano plačilo morate oddati tudi v primeru, ko starejši otrok že obiskuje vrtec, saj v 
nasprotnem primeru tudi za mlajšega otroka plačujete polno ceno vrtca. Če za prvega otroka 
niste oddali vloge za znižano plačilo, jo v primeru obiskovanja vrtca sorojencev  morate. 
Kdor ne bo oddal vloge za znižano plačilo, ne bo razvrščen v plačilne razrede in bo moral 
plačati polno ceno vrtca.  
Podrobne informacije o znižanem plačilu najdete tudi na naši spletni strani 
 http://www.vrtec-jelka.si  

5. Uvajanje otroka v vrtec se začne z dnem uradnega vpisa, z datumom, ki je naveden na 
pogodbi, razen takrat ko imate podaljšan starševski dopust. V tem primeru predložite odločbo 
o podaljšanju starševskega dopusta. V primeru, da boste po tem datumu koristili letni dopust 
ali iz kakšnih drugih razlogov otroka obdržali doma, nas morate o tem obvestiti. V tem 
primeru se  plačilu odbijejo se le stroške prehrane.  

 
Vabimo vas, da si pozorno preberete tudi publikacijo vrtca, saj so v njej so zbrane tudi druge 
pomembne informacije za dobro sodelovanje.   
 
Če imate še kakšno vprašanje, se pogovorite z vzgojiteljico, lahko pa pokličete tudi pomočnico 
ravnateljice Tjašo Brodnik na tel 01/ 580 91 82 ali pišete na tjasa.brodnik@vrtec-jelka.si  
 

 
               Uprava Vrtca Jelka 
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