VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Parmska cesta 41, 1000 LJUBLJANA
Tel. št.: 01/520-97-52, telefaks: 01/520-97-60,
e-naslov: vrtec-oz-oskr@guest.arnes.si

REZERVACIJA MESTA V VRTCU
Podpisani-a ________________________________________________, s stalnim prebivališčem v občini
_________________________________, uveljavljam poletno rezervacijo mesta v vrtcu za mojega otroka
_________________________________________, roj. _______________, ki obiskuje oddelek oz. enoto
____________________________
od ___________________ (na ta dan otrok ni več prisoten v vrtcu)
do ___________________ (na ta dan otrok še ni prisoten v vrtcu).
Osebna privolitev!
Do morebitnega preklica, izrecno, prostovoljno, brezpogojno in jasno dovoljujem, da Vrtec Otona Župančiča
Ljubljana obdeluje moje osebne podatke (ime in priimek vlagatelja, partnerja in otroka, datum rojstva otroka,
naslov stalnega prebivališča vlagatelja, partnerja in otroka) z namenom ugotavljanja upravičenosti do
koriščenja počitniške odsotnosti oz. poletne rezervacije.
Kontaktni podatki vlagatelja v primeru nejasnosti (tel. oz. e-pošta):
___________________________________________________________________
Ljubljana, _______________

Podpis vlagatelja: __________________________

Uradni list RS, št. 57/2012 z dne 27.7.2012 – 10. člen Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih
vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji določa pogoje za uveljavljanje počitniške odsotnosti oz poletne
rezervacija mesta.
Za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Mestni občini Ljubljana je možna 1x letno v obdobju od 01. junija do 30.
septembra. Starši, ki želijo uveljavljati rezervacijo, so dolžni predvideno odsotnost pismeno napovedati na upravo
vrtca najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Rezervacija se lahko uveljavlja za
neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo starši plačujejo 30 odstotkov
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od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za
katerega se dodatno ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
V primeru, da ste v letošnjem koledarskem letu že koristili Zdravstveno rezervacijo, ste upravičeni do koriščenja
poletne rezervacije samo pod pogoji, ki so Vam bili navedeni na odobritvi Zdravstvene rezervacije.
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