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Datum: 24. 5. 2021  
                                                                                                                   Številka: 61/21 
 
 

Spoštovani starši! 
 
Bliža se čas poletnih počitnic in zaradi priprave organizacije dela vas vljudno prosimo, da v 
priloženi obrazec vpišete čas, ko vaš otrok ne bo obiskoval vrtca oziroma če boste koristili 
rezervacijo. 
Obveščamo vas, da je Občina Bistrica ob Sotli dne 22. 4. 2021 sprejela nov Sklep o 
obračunu odsotnosti in rezervacij v vrtcu Pikapolonica, ki se glasi: 
 

Il. 
Odsotnost otrok v času poletnih počitnic 

V času poletnih počitnic (od 1. junija do 30. septembra) lahko starši uveljavljajo rezervacijo, 
in sicer za neprekinjeno odsotnost najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. V času 
rezervacije plačajo starši 50% cene programa, znižanega za znesek prehrane. Rezervacijo 
morajo starši vrtcu pisno napovedati vsaj en teden pred prvim dnem odsotnosti. 

Starši, ki imajo v vrtcu hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le 
za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna. 

Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo rezervacijo po sklepu o koriščenju rezervacije 
občine, iz katere prihajajo. 
 
Izpolnjen obrazec o koriščenju rezervacije vrnite do 31. 5. 2021 zaradi lažje organizacije 
dela v poletnih mesecih. 
 
Starši, ki pa boste svojega otroka izpisali iz vrtca, morate izjavo o izpisu oddati najkasneje 
do 20. v mesecu za naslednji mesec. Obrazec za izpis lahko dvignete pri vzgojiteljici svojega 
otroka ali na naši spletni strani. 
 
 
 
 
Želimo vam prijetne poletne dni. 
 
 
 
 
Sonja Zobec                     Bogomir Marčinković, prof.  
pomočnica ravnatelja              ravnatelj 
za enoto vrtec Pikapolonica   
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IZJAVA ZA UVELJAVLJANJE REZERVACIJE 
(med 1. 6. in 30. 9. 2021 za najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni) 

 
 
Ime in priimek staršev oz. skrbnikov ______________________________________ 
 
naslov ________________________________ občina:_______________________  
 
 
Uveljavljam rezervacijo za (ime in priimek otroka) _________________________ , 
 
skupina ____________________, za obdobje ______________________________. 
 
 
 
 

INFORMACIJA O ODSOTNOSTI OTROKA 
(za drugega ali tretjega otroka ter odsotnost, ki bo krajša od 30 dni)   

 
 

Ime in priimek staršev oz. skrbnikov ______________________________________ 
 
Ime in priimek otroka _____________________________________ 
 
Skupina ____________________  
 
Moj otrok vrtca ne bo obiskoval v času od ______________do _______________. 
 
 
 
 
 
  
 
Datum: ______________    Podpis staršev: _________________ 
 
 


