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                                     Spoštovani starši                                 _  
 

 

Šolsko leto se počasi izteka in pred vrati so poletne počitnice. Kvalitetna izvedba programa predšolske 

vzgoje in optimalna organizacija dela v vrtcu bosta lažji, če nam boste sporočili predvideni termin 

vaših počitnic. V kolikor vam počitnice ne bodo potekale po načrtu, lahko vašega otroka pripeljete v 

vrtec tudi v tem času. 

 

Obvestilo o poletnih počitnicah ima na izračun plačila vrtca enake posledice, kot običajna odjava 

otroka med šolskim letom – stroški živil se odštejejo v ustreznem deležu. Informacije o morebitnem 

uveljavljanju poletne rezervacije najdete na drugi strani. 

 

Za lažjo organizacijo poletnega dela, vas prosimo, da izpolnjeno obvestilo (spodaj) oddate 

strokovnim delavcem v skupini vašega otroka, do 15. 6. 2022 oziroma, ko boste imeli določen 

termin za vaše počitnice. 

 

Hvala vam za pomoč in sodelovanje! 

 

 

             Darja Verbič l.r. 

-----------------------------------------------odrežite----------------------------------------------------- 
                                           Obvestilo o poletnih počitnicah                                        _ 
 
Podpisani starši oz. skrbniki: _________________________________________________, 
                        (tiskano ime in priimek) 

 
načrtujemo poletne počitnice 

 
za otroka _________________________, ki je vključen v skupino ___________________. 
            (tiskano ime in priimek) 

 
v času od _____________ do _______________, 
 
          od _____________ do _______________, 
               
          od _____________ do _______________. 
 
 
 
Datum: ____________________                           _______________________________ 
                                                                                    (podpis staršev oz. skrbnikov) 
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                                 Poletne rezervacije          ________________ 
 

Na podlagi 7. člena Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik (Ur. l. 

RS, št. 93/20), imate starši možnost uveljaviti poletne rezervacije med 1. 6. in 30. 9. 2022 pod 

naslednjima pogojema: 

 Otrok je najmanj 30 in največ 60  koledarskih dni neprekinjeno odsoten iz vrtca. 

 Starši poletno rezervacijo, z oddajo pripravljenega obrazca, pisno napovejo najpozneje en 

teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. 

 

Staršem otrok se za čas koriščenja poletne rezervacije obračuna 50%  zneska določenega plačilnega 

razreda. Starši lahko koristijo poletno rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo 

staršev iz državnega proračuna. 

 

Za otroke iz drugih občin, ki so vključeni v vrtec v Občini Kamnik, se poletne rezervacije priznajo le po 

predhodnem pisnem soglasju občine, ki je tudi plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev. Pisno 

soglasje pridobi uprava vrtca. 

 

Prosimo, da obrazec oddate strokovnim delavcem v skupini vašega otroka, do 15. 6. 2022. 

 

                                      Darja Verbič l.r. 

-----------------------------------------------odrežite----------------------------------------------------- 
                                                   Poletna rezervacija    _  _________             ________ 
 
Podpisani starši oz. skrbniki: _________________________________________________, 
                        (tiskano ime in priimek) 

 
 

UVELJAVLJAM POLETNO REZERVACIJO  

 

v času od ____________ do ____________, 

 
za otroka _________________________, ki je vključen v skupino ___________________. 
 
 

Podpisani izjavljam, da sem seznanjen s pogoji uveljavljanja poletne rezervacije. 

 
Datum: ____________________                           _______________________________ 
                                                                                    (podpis staršev oz. skrbnikov) 


