WEB VRTEC
1. ELEKTRONSKA ODJAVA OTROK
Starši boste odsotnost otrok javljali preko aplikacije za odjavo otrok - WEB vrtec. Sporočila
se bodo beležila v računalniški program, v katerega je zdaj potrebno vnesti elektronski
naslov ali številko GSM aparata (lahko tudi oboje) za vsakega starša, iz katerih boste
javljali odsotnost. Ko bomo vnesli vaše podatke, boste prejeli navodila in geslo za vstop v
aplikacijo oziroma pošiljanje SMS-ov.
V skladu s Sklepom o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, vrtec zniža
ceno programa za stroške neporabljenih živil, če starši odjavite otroka dan pred
odsotnostjo do 9:00 ure.

1. Ime in priimek novo vpisanega otroka ………………………….………………………………………….
2. Ime in priimek novo vpisanega otroka ……………………………………………………………………..
3. Ime in priimek novo vpisanega otroka ……………………………………………………………………..

MATI

OČE

PRIIMEK IN IME
E-NASLOV
in/ali
ŠTEVILKA GSM

S podatki bomo ravnali v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov.

Obrnite list

2. PREJEMANJE RAČUNOV
Ob tem se na vas obračamo s ponudbo o načinu prejemanja računov za storitve vrtca.
Prejemnik položnic (obkrožite):

mama

oče

S podpisom te izjave soglašam, da mi račune posredujete (izbiro označite z X):


Na elektronski naslov plačnika. Računov v fizični obliki ne potrebujem.



V spletno banko. Računov v fizični obliki ne potrebujem. V kolikor se odločite za to storitev se
prijavite na e-račun preko spletne banke (storitev je brezplačna). Navodila in primer najdete
na naši spletni strani.



Po pošti v fizični obliki račune in položnico.

Glede na zgoraj izbrano možnost boste lahko plačevali preko elektronske banke, pošte ali s SEPA
direktno obremenitvijo – trajnikom. Če želite plačevati s SEPA direktno obremenitvijo označite:


Želim plačevati s trajnikom. (Če želite pristopiti k direktni obremenitvi vas prosimo, da
izpolnite priložen obrazec SOGLASJE za SEPA direktno obremenitev in skupaj s kopijo
bančne kartice in osebnega dokumenta prinesete v računovodstvo ali pošljete na
oskrbnine@guest.arnes.si ).

3. PODATKI ZA RAČUNOVODSTVO
Ali gre za prestop otoka iz drugega vrtca?
 DA - iz vrtca: ____________________________________
(Če ste označili DA in imate še veljavno odločbo o znižanem plačilu vrtca, nam jo prosim posredujte
v računovodstvo, sicer se vam bo zaračunala polna cena programa.)


NE

Otrokovi bratje ali sestre v drugem vrtcu (Podatek potrebujemo zaradi subvencije Ministrstva za šolstvo):
Ime in priimek:

EMŠO:

Vrtec:

Datum vključitve:

___________________ ____________________ ________________ ________________
___________________ ____________________ ________________ ________________

Podpis starša ………………………………………..

