
OSNOVNA ŠOLA POLJANE               
VRTEC AGATA 
Poljane nad Škofjo Loko 100 
4223 POLJANE NAD ŠKOFJO LOKO            
 
 
 

KORIŠČENJE IZREDNE REZERVACIJE V VRTCU AGATA 
po sklepu o določitvi stroškov živil, o odsotnostih  in posebnostih obračunavanja cen programov v VVE Občine 
Gorenja vas – Poljane (objavljen v Ur. l. RS, št. 18/16, na spletni strani vrtca in oglasnih deskah vrtca) 
 
Starši otrok, za katere je Občina Gorenja vas-Poljane po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo izredno rezervacijo zaradi poškodbe ali dolgotrajne bolezni na strani 
otroka, na podlagi podpisane izjave staršev in zdravniškega potrdila, iz katerega je razvidno, da bo otrok zaradi 
teh razlogov odsoten iz vrtca najmanj 30 zaporednih dni (štete tudi sobote, nedelje in prazniki). 
 
Starši v roku 8 dni od zaključka odsotnosti otroka, upravi vrtca predložijo podpisano izjavo ter zdravniško 
potrdilo otroka.  
 
Za čas koriščenja izredne rezervacije zaradi poškodbe ali dolgotrajne bolezni na strani otroka starši plačajo 50% 
od njihovega, z odločbo določenega zneska plačila cene programa, zmanjšanega za ustrezni delež (%) živil.  
 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo izredno rezervacijo le za 
najstarejšega otroka. 
 
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Gorenja vas-Poljane po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela 
cene programa, lahko uveljavljajo izredno rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do 
cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom izredne rezervacije in ceno 
programa. 
        Metka Debeljak, 
        ravnateljica 

 

IZJAVA  ZA KORIŠČENJE IZREDNE REZERVACIJE 
 
1. PODATKI O VLAGATELJU (eden od staršev, ki ima skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini 

Gorenja vas-Poljane): 

Ime in priimek:  

Stalno prebivališče:  

Začasno prebivališče:  

EMŠO:  

Telefon:  

 
2. PODATKI O OTROKU: 

Ime in priimek:  

Stalno prebivališče:  

Datum rojstva:  EMŠO:  

Vključen v vrtec (obkroži): Agata Enota Javorje 6 Enota Poljane 59 – Vila Čira Čara 

Vzgojiteljica (ime in priimek):  Oddelek: 

Odsotnost otroka (od-do): prvi dan: zadnji dan: 

Prvi dan otrokove ponovne prisotnosti v vrtcu:  

 

 

 



3. RAZLOG ZA KORIŠČENJE IZREDNE REZERVACIJE  (zaradi poškodbe ali dolgotrajne bolezni na strani 

otroka vključenega v Vrtec Agata) 
 

 

 

 

 
 
4. Vlagatelj/ica vrtcu dovoljujem, da vse podatke, navedene v vlogi, preveri pri upravljalcih zbirk 

osebnih podatkov. 
 
 
 
Priloga: originalno zdravniško potrdilo 
 
 
 
Kraj in datum vlagatelja/ice:  
 
 
Podpis vlagatelja/ice:    
 
 
 
 
IZPOLNI VRTEC: 
 
Datum prejema: 
 
Podpis vzgojiteljice: 
 
 
 

                                                                                                            


