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VPIS V VRTEC 

 
Starostni pogoj za sprejem otroka v vrtec je starost otroka 1 leto oz. dopolnjenih 
najmanj 11 mesecev, če starši ne uveljavljate pravice do starševskega dopusta v 
obliki polne odsotnosti z dela (20. člen Zakona o vrtcih). 
 
Vloga za vpis v vrtec in Publikacija vrtca sta objavljeni na spletni strani šole/vrtca: 
www.os-dornberk.si/vrtec pod zavihkom Obrazci in vloge. Vlogo lahko dobite tudi 
na vhodu obeh enot vrtca.  
 
Ob vpisu otroka v vrtec s 1. septembrom 2021 morate v 5-ih dneh od oddaje Vloge 
za vpis v vrtec plačati akontacijo v višini 50€. Na osnovi plačane akontacije bo 
staršem posredovana pogodba. Akontacija bo poračunana v mesecu oktobru. Če 
starši ne pripeljete otroka v vrtec na dogovorjeni dan, ki je določen v pogodbi, 
dano akontacijo izgubite.  
 
Starši boste povabljeni na informativni roditeljski sestanek, na katerem vas bomo 
seznanili, v katero skupino bo otrok vključen in kateri vzgojiteljici bosta skupino 
vodili (okvirno konec avgusta). 

 

ZDRAVNIŠKI PREGLED 

 
Otroci morajo pred vstopom v vrtec opraviti zdravniški pregled. Zdravniško 
potrdilo pediatra morate oddati vzgojiteljici najkasneje ob prvem prihodu v vrtec. 

 

UVAJANJE OTROKA 

 
Uvajanje otroka v vrtec poteka prvi teden v septembru. Ločitve so prvi dan krajše, 
ena do dve uri v dopoldanskem času, v naslednjih dneh pa se čas bivanja v vrtcu 
postopoma podaljšuje. Potreben je čas, potrpežljivost staršev in podpora osebja v 
vrtcu. Pogovorite se z vzgojiteljico in pomočnico vzgojiteljice, posredujte vse 
informacije, ki bi jim omogočile hitrejše zbližanje z otokom (zdravje, navade pri 
prehranjevanju, kaj rad počne, česa se boji …). 

 

 

VPIS MED LETOM 

 
Vpis med letom je možen glede na prosta mesta. Za vpis med letom se akontacija 
ne plačuje. 
 
Prednost pri vključitvi v program vrtca v določeni enoti imajo tisti otroci, ki se bodo 
prej vključili v program, ne glede na datum oddaje vloge za vpis v vrtec. 

 

IZPIS 

 
Če otrok ne bo več obiskoval vrtca, ga je potrebno odjaviti 15 dni pred prvim dnem 
v mesecu želenega izpisa, s podpisom posebnega obrazca, ki je objavljen na spletni 
strani šole/vrtca, dobite pa ga tudi v tajništvu šole. 

 

PLAČEVANJE VRTCA 

 
Cene programov vrtca sprejema Mestni svet Mestne občine Nova Gorica. 
 
Starši lahko uveljavljate pravico do znižanja plačila vrtca. Obrazec Vloga za 
uveljavitev pravic iz javnih sredstev je objavljen na spletni strani šole/vrtca. Vlogo 
oddate na krajevno pristojnem Centru za socialno delo (v občini, kjer ima otrok 
stalno bivališče) en mesec pred mesecem vstopa otroka v vrtec. Center za socialno 
delo se nahaja v Novi Gorici, Delpinova 18 b (Eda center) tel. 05 330 29 00.  
 
Staršem, ki ne uveljavijo znižanega plačila vrtca, vrtec izstavi račun v višini 
najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici 24. člena Zakona o uveljavitvi pravic 
iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010). 

 
 

POSLOVANJE VRTCA 

 
Vrtec Prvačina posluje od 6.30 do 16.00, Vrtec Dornberk pa od 6.30 do 16.15.  
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