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                     REZERVACIJA 
 

Podpisani/a __________________________________________, 

     (Ime in priimek)  

stalno bivališče (naslov) ________________________________, 

  

občina _____________________ 

  

prosim za rezervacijo za otroka (ime in priimek)_______________________, 

 

 rojen/a________________, skupina ___________________ 

 

 

v času od _____________ do_________________. 

                                         

     

     Datum:                       Podpis staršev:  

   

  

 

Starši otrok iz občine Brežice lahko uveljavljate rezervacijo za edinega ali najstarejšega otroka, ki je vključen v vrtec, v obdobju od 1. 6. do 

30. 9., če želite za svojega otroka zagotoviti mesto v vrtcu, v katerega je že vključen. Rezervacijo lahko uveljavljate za neprekinjeno odsotnost 

otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca, in ste jo dolžni vrtcu pisno napovedati najkasneje zadnji dan pred odsotnostjo 

otroka. Rezervacijo plačate v višini 25% od plačila, ki Vam je določena z odločbo o višini plačila za program vrtca (Ur.l. RS, št. 11/2016 

– Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice).   

Starši otrok iz občine Krško lahko uveljavljate rezervacijo za edinega ali najstarejšega otroka, ki je vključen v vrtec, v obdobju od 1. 6. do 

30. 9., če želite za svojega otroka zagotoviti mesto v vrtcu, v katerega je že vključen. Rezervacijo lahko uveljavljate za neprekinjeno odsotnost 

otroka najmanj en in največ dva meseca, in ste jo dolžni vrtcu pisno napovedati naj 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka. 

Rezervacijo plačate v višini 25% od plačila, ki Vam je določena z odločbo o višini plačila za program vrtca (Ur.l. RS št. 73/2012 – Pravilnik 

o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško).  

Starši otrok iz občine Brežice lahko uveljavljate rezervacijo za edinega ali najstarejšega otroka, ki je vključen v vrtec, v obdobju od 1. 6. do 

30. 9., če želite za svojega otroka zagotoviti mesto v vrtcu, v katerega je že vključen. Rezervacijo lahko uveljavljate za neprekinjeno odsotnost 

otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca, in ste jo dolžni vrtcu pisno napovedati najkasneje zadnji dan pred odsotnostjo 

otroka. Rezervacijo plačate v višini 25% od plačila, ki Vam je določena z odločbo o višini plačila za program vrtca (Ur.l. RS, št. 11/2016 

– Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice).   

Starši otrok iz občine Krško lahko uveljavljate rezervacijo za edinega ali najstarejšega otroka, ki je vključen v vrtec, v obdobju od 1. 6. do 

30. 9., če želite za svojega otroka zagotoviti mesto v vrtcu, v katerega je že vključen. Rezervacijo lahko uveljavljate za neprekinjeno odsotnost 

otroka najmanj en in največ dva meseca, in ste jo dolžni vrtcu pisno napovedati naj 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka. 

Rezervacijo plačate v višini 25% od plačila, ki Vam je določena z odločbo o višini plačila za program vrtca (Ur.l. RS št. 73/2012 – Pravilnik 

o organiziranju in plačevanju stroškov predšolske vzgoje v Občini Krško).  


