
 

 

 
OSNOVNA ŠOLA VINICA 

Enota vrtca pri OŠ Vinica 

Vinica 50, 8344 Vinica 

tel.: (07) 364 71 00, 364 71 14  

e-naslov: o-vinica.nm@guest.arnes.si 

spletna stran: www.osvinica.si 

 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

  

 

VLOGA ZA POLETNO REZERVACIJO VRTCA 

v času od 1. julija do 31. avgusta 

Vlagatelj/-ica________________________________, ŽELIM REZERVIRATI MESTO ZA SVOJEGA 
                                       (ime in priimek starša/skrbnika) 

 
OTROKA ____________________________________, rojenega _________________________, 
                                         (ime in priimek otroka)                                                                             (dan, mesec, leto rojstva) 
 

s stalnim prebivališčem__________________________________________________________. 
                                                                                                           (naslov, poštna številka, pošta) 

 
Občina stalnega prebivališča: _____________________________. 
                                                                                                     (naziv občine) 

 

Otrok je vključen v skupino___________________ pri vzgojiteljici_________________________. 

 

Rezervacijo želim koristiti od ________________________ do __________________________. 
                                                                               (prvi dan rezervacije)                                                 (zadnji dan rezervacije) 
 

 

Datum: _________________________         Podpis vlagatelja/-ice: ________________________ 

 

 

Po sklepu Občinskega sveta Občine Črnomelj dne 30. 3. 2006, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 38/2006 in se uporablja od 1. 4. 

2006, lahko starši otrok, za katere je Občina Črnomelj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa v vrtcu, uveljavljajo poletno 

rezervacijo za neprekinjeno odsotnost vsaj enega meseca v času od 1. julija do 31. avgusta in so jo dolžni vrtcu napovedati z izpolnjenim 

obrazcem najpozneje sedem dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. 

Starši plačajo rezervacijo v višini  40 % cene programa, ki jim je bila določena z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, pri čemer 

se na enak način obračuna tudi znesek prehrane zaradi odsotnosti otroka v času rezervacije. Rezervacijo lahko uveljavljajo starši otrok, za 

katere je Občina Črnomelj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino -  plačnico 

razlike med ceno programa in plačilom staršev.  

IZPOLNI VRTEC 

Datum sprejema vloge: __________________ 

Obrazec prejel: _________________________ 

Odobrena rezervacija: od _________________ 

                                        do _________________ 

Žig: 

mailto:o-vinica.nm@guest.arnes.si
http://www.osvinica.si/


 

 

 

 

 
OSNOVNA ŠOLA VINICA 

Enota vrtca pri OŠ Vinica 

Vinica 50, 8344 Vinica 

tel.: (07) 364 71 00, 364 71 14  

e-naslov: o-vinica.nm@guest.arnes.si 

spletna stran: www.osvinica.si 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VLOGA ZA REZERVACIJO VRTCA V PRIMERU DALJŠE BOLEZNI 

 

Vlagatelj/-ica ________________________________, ŽELIM REZERVIRATI MESTO ZA SVOJEGA 
(ime in priimek starša/skrbnika) 

 
OTROKA ____________________________________, rojenega _________________________, 

(ime in priimek otroka)                                                                             (dan, mesec, leto rojstva) 
 

s stalnim prebivališčem __________________________________________________________. 
                                                                                                           (naslov, poštna številka, pošta) 

 
Občina stalnega prebivališča: __________________________________________. 
 (naziv občine) 

 

Otrok je vključen v skupino _________________ pri vzgojiteljici _________________________. 

 

Rezervacijo želim koristiti ZARADI DALJŠE ODSOTNOSTI OTROKA IZ VRTCA ZARADI BOLEZNI  
v času od __________________ do ____________________. 
                            (prvi dan rezervacije)                             (zadnji dan rezervacije) 

   
Kot dokazilo upravičene odsotnosti iz vrtca prilagam zdravniško potrdilo. 

 
 
 

Datum: _________________________         Podpis vlagatelja/-ice: ________________________ 

 

Po sklepu Občinskega sveta Občine Črnomelj dne 30. 3. 2006, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 38/2006 in se uporablja od 1. 4. 2006, 

lahko starši otrok, za katere je Občina Črnomelj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa v vrtcu, uveljavljajo rezervacijo za 

primer vsaj enomesečne neprekinjene odsotnosti otroka zaradi bolezni. Rezervacijo so  dolžni vrtcu napovedati z izpolnjenim obrazcem in 

priloženim zdravniškim potrdilom. 

Starši plačajo rezervacijo v višini  40 % cene programa, ki jim je bila določena z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, pri čemer 

se na enak način obračuna tudi znesek prehrane zaradi odsotnosti otroka v času rezervacije. Rezervacijo lahko uveljavljajo starši otrok, za 

katere je Občina Črnomelj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino - plačnico 

razlike med ceno programa in plačilom staršev.  

IZPOLNI VRTEC 

Datum sprejema vloge: __________________ 

Obrazec prejel: _________________________ 

Odobrena rezervacija od: ________________ 

                                        do ________________ 

Žig: 

mailto:o-vinica.nm@guest.arnes.si
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OSNOVNA ŠOLA VINICA 

Enota vrtca pri OŠ Vinica 
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…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

VLOGA ZA IZPIS OTROKA IZ VRTCA 

 

Vlagatelj/-ica ______________________________ IZPISUJEM SVOJEGA OTROKA 
(ime in priimek starša/skrbnika) 

 

IME IN PRIIMEK: ___________________________   DATUM ROJSTVA: ____________________ 

 

STALNO PREBIVALIŠČE: __________________________________________________________. 
                                                                                                           (naslov, poštna številka, pošta) 
 

Občina stalnega prebivališča: __________________________________________. 
                                                                                                                         (naziv občine) 

 

Otrok je vključen v skupino __________________ pri vzgojiteljici_________________________. 

 
Otroka želim izpisati iz vrtca z dnem ______________________________________. 

(zadnji dan v mesecu) 
 

Razlog izpisa (ustrezno obkrožite):  

 otrok bo začel obiskovati osnovno šolo 
 drugi vzrok __________________________________________________________ . 

 
Obvezujem se, da bom oskrbnino za zadnji mesec poravnal/-a v zakonitem roku. 
 
Položnico mi pošljite na naslov : ________________________________________________ . 
 
 
                                                           
Datum: _________________________         Podpis vlagatelja/-ice: ____________________ 

 
 

Vlogo za izpis oddajte do 15. dne v mesecu za izpis z zadnjim dnem istega meseca. 

IZPOLNI VRTEC 

Datum sprejema vloge: __________________ 

Obrazec prejel: _________________________ 

Datum izpisa:___________________________ 

Žig: 

mailto:o-vinica.nm@guest.arnes.si
http://www.osvinica.si/

