
 
 

OBVESTILO 
O ODDAJI VLOG  

ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA 
 

Obveščamo vas, da bomo za otroke, 
ki bodo vpisani v vrtec 1. 9. 2010, sprejemali  

 

»VLOGE ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA« 
 

od 15. 6. 2010 do 15. 8. 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. 
 
Vloga je dostopna: 
 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).  
 
Prosimo, da k vlogi priložite telefonsko številko na kateri ste dosegljivi, da vas lahko pokličemo v 
primeru morebitnih nejasnosti. 
 
Vlogo je potrebno oddati na veljavnem, v celoti izpolnjenem obrazcu. Izpolnjeno vlogo lahko pošljete po 
pošti na naslov: Občina Škofljica, Šmarska cesta 3, 1291 Škofljica ali oddate v sprejemni pisarni, v 
času uradnih ur:   
 

PONEDELJEK 
TOREK 

ČETRTEK 
PETEK 

od 8. do 12. ure 

SREDA od 8. do 12. ure in od 15. do 17. ure 
 
Starši, ki ne uveljavljajo pravice za znižano plačilo vrtca, plačajo 80% cene programa.  
 

Zadnji rok za oddajo vloge, da se vam znižanje upošteva s 1. 9. 2010 je do 15. 8. 2010! 
V primeru, da starši zamudijo 15-dnevni rok pred vključitvijo otroka v vrtec, se staršem uveljavi znižano 
plačilo s prvim dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo. 
 
Če starši vključujejo v vrtec drugega oz. nadaljnjega otroka in jim je za starejšega otroka že določeno 
plačilo za vrtec, uveljavljajo oprostitev plačila za mlajšega otroka pri pristojnem organu občine, ki je izdal 
odločbo za starejšega otroka (izpolnijo Vlogo za oprostitev plačila za drugega oz. nadaljnje otroke iz iste 
družine). 
 

Pričakujemo, da boste zaradi dopustov, vloge oddali že v mesecu juniju in juliju, ob enem pa dosledno 
upoštevali navedeni rok za oddajo vlog in tako omogočili nemoteno delo občinski upravi in vrtcem! 

 
Dodatne informacije dobite na Občini Škofljica, tel. 360 – 16 – 11. 
 
Pozor: Starši, ki boste vpisali otroka v vrtec s 1. 9. 2010 morate ponovno oddati vlogo za znižano plačilo vrtca za 
leto 2011, najkasneje do 15. 11. 2010.  
 
 

Zdenka Repovž, 
višja svetovalka 
za družbene dejavnosti 


