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PONOVNO ODPRTJE VPISOVANJ V OBČINSKE OTROŠKE JASLI V 
DOLINI – ITALIJANSKI IN SLOVENSKI ODDELEK - Š.L. 20 15-2016 

 

 

Urad za izobraževanje in šolske storitve sporoča, da je zaradi izčrpanja lestvice za šolsko leto 2015-
2016 v občinskih otroških jasli v Dolini, glede na odstop nekaterih uporabnikov, ponovno odprl 
vpisovanja za italijanski in slovenski oddelek. 

Prošnje se bo sprejelo do konca meseca januarja 2016 in se bo poskrbelo za stalno posodabljanje 
lestvic, tako za italijanski kot za slovenski oddelek do zapolnitve razpoložljivih mest. Lestvice bodo 
ostale v veljavi do odobritve lestvice za šolsko leto 2016-2017. 

 

Prošnje za sprejetje se lahko izroči, ustrezno izpolnjene in podpisane, na sledeče načine: 

- ročno na občinsko vložišče (urnik od ponedeljka do petka 8.30 – 12.15, ponedeljek 14.30 – 
16.45); 

- preko pošte, s priloženo fotokopijo osebnega dokumenta izjavitelja (upošteva se datum na 
poštnem žigu pošiljke); 

- po telematski pošti od priporočene elektronske pošte starša/skrbnika izjavitelja na 
priporočeno elektronsko pošto Občine Dolina comune-obcina.sandorligodellavalle-
dolina@certgov.fvg.it, v tem slučaju se upošteva datum telematske pošiljke prošnje. 

 

POGOJI ZA VPIS V STORITEV 
Lahko se predložijo prošnje za vpis otrok s stalnim bivališčem v občini Dolina in otrok, ki nimajo 
bivališča v občini, ki so dopolnili eno leto starosti; sprejelo se bo tudi prošnje za otroke, ki bodo 
dopolnili eno leto starosti med šolskim letom. 

Otroka se bo lahko sprejelo samo v jasli za katere se v prošnji zaprosi za vpis. Za vsako lestvico 
(otroške jasli v Dolini – slovenska sekcija in otroške jasli v Dolini – italijanska sekcija«) se 
predstavi ločeno prošnjo. 

 

OBISKI V JASLIH 
Občinske otroške jasli (starostni pas 12-36 mesecev) 

”Otroške jasli v Dolini” - slovenska sekcija in italijanska sekcija 
Dolina, 200 

34018 Dolina 

Tel. 040/8325084 

 

ZA PODROBNEJŠE INFORMACIJE V ZVEZI Z VPISI SE LAHKO OBRNETE NA: 
Urad za Izobraževanje in Šolske Storitve 

Dolina, 270 – Dolina (TS) 

040 – 8329281/040-8329239  
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Urnik:  

ponedeljek od 14.30 do 16.45; 

torek od 10. ure do 11.30; 

četrtek od 10. ure do 12.15. 

e-mail: scuole-solstvo@sandorligo-dolina.it 

 

 

 

 


