
 

 

OBVESTILO O ODDAJI VLOG ZA ZNIŢANO PLAČILO VRTCA ZA LETO 2011 

 

Starše predšolskih otrok obveščamo, da se znižano plačilo za vrtec za otroke, ki so že 

vključeni v vrtec na novo določi s 1. 1. 2011. Starši lahko oddate vloge do 15. novembra 

2010.  

 

Vlogo izpolni eden od staršev ali zakoniti zastopnik otroka ter jo vloži pri pristojnem organu 

občine, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče oz. ima stalno prebivališče eden od 

staršev, skupaj z otrokom. Če so starši tujci, ki so zavezanci za dohodnino v Republiki 

Sloveniji, vložijo vlogo v občini začasnega prebivališča. Občina Škofljica sprejema vloge 

staršev, ki imajo stalno prebivališče v občini Škofljica. 

 

Vloge (Obr. VRT/1) lahko dobite v knjigarnah in papirnicah, v izbranem vrtcu, na spletni 

strani Ministrstva za šolstvo in šport, na državnem portalu E-uprava in na spletni strani 

Občine Škofljica http://www.skofljica.si/ (vloge in obrazci - družbene dejavnosti). Vlogi so 

priloţena tudi navodila, ki jih natančno preberite.  

 

Izpolnjene vloge lahko pošljete po pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 

Škofljica ali jih oddate v sprejemni pisarni: PONEDELJEK, TOREK, ČETRTEK, 

PETEK od 8. do 12. ure in  v SREDO od 8. do 12. ure in od 15. do 17. ure.  
 

Tistim staršem, ki znižanja ne boste uveljavljali, bo vrtec v katerega je otrok vključen izstavil 

račun v višini polnega plačila.  

 

Popolna vloga mora vsebovati: 

- vsa izpolnjena polja in okenca v obrazcu (Obr. VRT/1); 

- potrdilo delodajalca o bruto plači za obdobje zadnjih treh mesecev (če v letu 2009 

niste bili v delovnem razmerju vseh 12 mesecev, sedaj pa ste zaposleni); 

- potrdila izplačevalca dohodkov za družinske člane, ki niso zavezanci za plačilo 

dohodnine v Republiki Sloveniji; 

- za polnoletne družinske člane, ki niso zavezanci za plačilo dohodnine v Republiki 

Sloveniji, vlagatelj priloži vlogi ustrezno potrdilo izplačevalca o dohodkih v preteklem 

koledarskem letu; 

- za polnoletne družinske člane, ki nimajo dohodkov, vlagatelj v vlogi navede podatke, 

iz katerih je razviden status osebe, tako da jih organ lahko preveri v uradnih 

evidencah. Če podatkov ni mogoče pridobiti iz uradni evidenc, predloži ustrezno 

dokazilo vlagatelj. 

 

Prosimo, da na vlogo napišete telefonsko številko na kateri ste dosegljivi, da vas lahko 

pokličemo v primeru morebitnih nejasnosti. 

 

Za dodatne informacije lahko pokličete na telefonsko številko: 01/360-16-11. 

                                                                 

                                                                                           Občinska uprava Občine Škofljica 

http://www.skofljica.si/default-35010,126.html

