Datum: _________________
Številka rezervacije: ___________
..........................................................................................................................................................................................................
(IZPOLNI VRTEC SEŽANA)

Izvleček 17. člena Pravil Vrtca Sežana:
Starši občin ustanoviteljic (Občina Sežana, Divača, Hrpelje-Kozina in Komen) lahko za neprekinjeno odsotnost v poletnih
mesecih, najmanj en mesec in največ dva meseca (obdobje med julijem in avgustom) uveljavljajo poletno rezervacijo.
Vendar morajo izpolnjen obrazec oddati 15 dni pred želenim datumom pričetka rezervacije.
Med letom lahko starši, na podlagi zdravniškega potrdila in izpolnjenega obrazca za rezervacijo,če je otrok bolan uveljavljajo
rezervacijo zaradi bolezni otroka. Rezervacija zaradi bolezni velja z dnem, ki je naveden na zdravniškem potrdilu in
velja le če odsotnost traja več kot 21 delovnih dni neprekinjeno.
Za obe rezervacije starši plačajo 50% prispevka staršev določenega z odločbo CSD, zmanjšan za neporabljene stroške živil.
Starši ki niso upravičeni do uveljavljanja pravic iz javnih sredstev in so obravnavani kot tujci, niso upravičeni do znižanega
plačila vrtca.

REZERVACIJA
Podpisani-a ______________________________, stanujoč v_________________________________________,
(Priimek in ime starša)

(popoln naslov stalnega bivališča , občina)

želim uveljavljati rezervacijo za otroka _____________________________________, roj. _________________ iz
(Priimek in ime otroka)

(Datum rojstva)

Vrtca Sežana – enota: ______________________, od _____________________ do ______________________,
(Prvi dan rezervacije - odsotnosti)

(navedite enoto vrtca)

(Zadnji dan rezervacije - odsotnosti)

pri vzgojiteljici: ____________________________. Otrok bo ponovno prisoten v vrtcu od dne:________________
(Priimek in ime vzgojiteljice vašega otroka)

Podpis starša:
__________________, dne__________________
(Kraj)

(Datum)

____________________________________

OP: Starši, ki med letom začasno izpišejo otroka zaradi bolezni, predložijo konec vsakega tekočega meseca
zdravniško potrdilo o otrokovi odsotnosti, kolikor želijo, da se jim znižanje obračuna upošteva pri tekočem mesecu.
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