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Zadeva: Obvestilo o vnosu napovedane odsotnosti 
 
Spoštovani starši. 
 
Kot smo se dogovorili na uvodnih roditeljskih sestankih, bo sedaj prijava za varstvo otroka 
med počitnicami potekala zgolj elektronsko. Lepo vas prosimo, da za svojega otroka  v e-
asistent za vrtce vnesete napovedano odsotnost najkasneje do ponedeljka, 17. 12. 2018.  
Kot sami veste je odsotnost, ki ni napovedana, obračunana drugače kot napovedana 
odsotnost, kar se bo poznalo pri plačilu oskrbnine. Za nas je tudi organizacijsko pomembno, 
da za vse otroke, ki med počitnicami ne bodo hodili v vrtec, vnesete napovedano odsotnost, 
saj bomo na podlagi vaših podatkov oblikovali skupine in urnik dela v vrtcu. Za otroke, ki 
bomo med počitnicami v vrtcu prisotni, ni potrebno nič vnašati. 
 
Navodila: 
Po prijavi v e-asistent za vrtce kliknete na panj v zgornjem levem kotu. Spusti se vam meni, ki 
vsebuje tudi zavihek odsotnosti (tretji od zgoraj navzdol). Ko kliknete na Odsotnosti se 
odpreta dva zavihka in sicer Napovej odsotnost in Napovej počitniško rezervacijo. Prvi je 
namenjen temu, da sproti napoveste odsotnost vašega otroka (bolezni, dopusti, počitnice 
med šolskim letom), drugi pa temu, da napoveste odsotnost med poletnimi počitnicami. Ko 
kliknete na zavihek Napovej odsotnost, se vam odpre stran, kjer določite datume od kdaj do 
kdaj napovedujete odsotnost ter razlog za to odsotnost (v tem primeru novoletne počitnice). 
Na tej strani vam piše tudi, da je potrebno napovedano odsotnost vnesti najmanj 2 dni prej 
do 8:30, sicer je sistem ne zabeleži. 
V temu namenjen prostor vnesete datume, ko vašega otroka ne bo v vrtcu, napišete razlog in 
kliknete Pošlji. Lahko napoveste vsak dan posebej ali daljše časovno obdobje. 
 
Za razumevanje in sodelovanje se vam že v naprej iskreno zahvaljujemo. Za kakršnakoli 
vprašanja ali pomoč sem na voljo na telefonski številki 05 7218 398 ali preko elektronske 
pošte lina.faletic@guest.arnes.si. 
 
 
Lep pozdrav, 
 
 
 
Lina Faletič,         

svetovalna delavka 
pomočnica ravnateljice za vrtec        
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