
 
Spoštovani starši! 
 

• V mesecu juniju 2018 bomo oblikovali oddelke za novo šolsko leto 
2018/19. Upoštevali bomo predpisane normative glede na starost in 
število otrok, vključenih v posamezne starostne oddelke. 

• Vrtec ima po 5. členu »Pogodbe o določitvi medsebojnih pravic in 
obveznosti staršev in vrtca«, pravico ob začetku novega šolskega 
leta ali izjemoma med šolskim letom organizacijsko preoblikovati oz. 
spremeniti sestavo oddelkov. To lahko pomeni tudi prehod otroka v 
drugo enoto (v Slovenski Bistrici). 

• Staršem, ki do vrtca nimajo izpolnjenih vseh obveznosti, vrtec v 
novem šolskem letu 2018/19 ni več dolžan zagotoviti prostega 
mesta za otroka v isti enoti. 

• Starši, ki želijo prepisati otroka na drugo enoto vrtca, izpolnijo 
obrazec  »Vloga staršev za spremembo enote«. Upoštevali bomo 
vloge, ki bodo oddane na sedežu vrtca Otona Župančiča Slovenska 
Bistrica Zidanškova 1/a, do konca aprila 2018. 

 
OBRAČUN ODSOTNOSTI V POČITNIŠKIH MESECIH  
Od 1.julija do 31.avgusta 2018. 

• Starši otrok, za katere so občine Slovenska Bistrica, Poljčane, 
Oplotnica in Makole po veljavnih predpisih dolžne kriti del cene 
programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne 
sofinancira plačila programov, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi 
počitniške odsotnosti otroka enkrat letno in sicer v obdobju od 
1.julija do 31.avgusta. Počitniško rezervacijo lahko starši 
uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka za največ en mesec, 
za katero  plačajo  30% plačila določenega z odločbo. Starši so po 
sklepu občin dolžni napovedati odsotnost otroka v vrtcu pisno ali 
ustno, najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka. 

• Starši, ki imajo stalno prebivališče izven teh občin pa tako, kot je 
sklep njihove občine. 

IZPIS OTROK, KI GREDO V ŠOLO s 1.9.2018 
• Otroka, ki ne bo obiskoval vrtca v mesecu juliju in avgustu 2018, 

morajo starši izpisati z dnem 29.6.2018. V nasprotnem primeru bo 
opravljen obračun za mesec julij in avgust. Starši sporočijo izpis 
otroka iz vrtca pisno, 30 dni pred nameravanim izpisom. 

 
Zahvaljujemo se vam za razumevanje in sodelovanje. 
 
 
Slovenska Bistrica 30.03.2018       
                                                 Ravnateljica:Stanislava Stegnè, 
dipl.vzg. 

     

 
Zidanškova 1/a, 2310 Slov. Bistrica 

Tel.: 02/ 80 51 420 
Fax: 02/ 80 51 430 

e – mail: vrtec.slo-bistrica@guest.arnes.si 
http://www.vrtec-slobistrica.com 

 

 



 


