
Navodila za javljanje odsotnosti v VASCO Web vrtec spletnem portalu 

 
V koledarju za javljanje odsotnosti lahko s 
klikom na željno datumsko polje odjavite 
otroka iz vrtca. 
Odjava je možna le za dneve za katere je 
odjava še mogoča, skladno s pravili vrtca 
oziroma občine. 
 
V prikazanem koledarju na levi strani je odjava 
še mogoča na datumih označenih temno 

zeleno  (28 in 29. marec).  

Na datumih obarvanih temno rdeče  
(26. in 27. marec) je odjava že bila javljena. S 
ponovnim klikom na datumska polja za 
odjavljene datume izvedete ponovno prijavo, 
torej preklic odjave. Po uspešno opravljenem 
kliku se datumsko polje obarva temno zeleno. 
 

Datumi obarvani svetleje rdeče  so 
datumi za katere ste otroka že odjavili in 
preklic te odjave ni več mogoč.  

Svetleje zeleno  so obarvani dnevi ko je bil otrok v vrtcu in odjava za ta dan ni več mogoča. 

 

Informacije o aktivnostih za določen dan 

 

S klikom na ikono  se vam prikaže okno v katerem vidite dogodke (odjave, preklice odjav…) za trenutni datum. V 
kolikor za trenutni datum še ni bilo nobenega dogodka se ikona za pregled dogodkov ne prikaže. 

Dan brez najavljene odjave in otrok ni prišel v vrtec 

 

Datum prikazan kot ga vidite na sliki levo pomeni, da za ta dan niste najavili odjave vendar je vzgojitelj ali 
administrator ugotovil, da otroka ni bilo v vrtec. Ker odjave niste najavili se vam bo za ta dan upoštevalo kakor, da je 
bil otrok prisoten. 

Dan z najavljeno odsotnostjo vendar je otrok prišel v vrtec 

 

Datum prikazan kot to vidite na sliki levo pomeni, da ste za ta dan vrtcu najavili odjavo otroka. Vzgojitelj oziroma 
administrator pa je naknadno ugotovil, da je otrok na ta dan bil v vrtcu.  
Kljub temu, da ste najavili odjavo otroka se vam bo za ta dan prehrana zaračunala ker je bil otrok prisoten. 

 


