
 
JAVNI ZAVOD OSNOVNA ŠOLA MARJANA NEMCA RADEČE,  

ENOTA VRTEC, Šolska pot 9, 1433 Radeče 
tel.: 03 56 80 122                      e-pošta : os.vrtecradece@guest.arnes.si 

 

 

 

    Vlogo prejel: _______________________ 

Datum prejema: ___________________ 
 

 

Vloga za rezervacijo  
zaradi počitniške odsotnosti otroka iz vrtca 

 

 
 
V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši oz. skrbniki otrok enkrat letno uveljavijo 

rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka. Rezervacijo lahko starši oz. skrbniki uveljavijo za 

neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en (1) mesec in največ dva (2) meseca. Rezervacijo 

so starši oz. skrbniki dolžni pisno napovedati na upravi vrtca najpozneje en (1) teden pred 

prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za mesec, ko starši oz. skrbniki uveljavljajo rezervacijo, 

je prispevek staršev 40 % prispevka, ki ga starši oz. skrbniki plačujejo po lestvici za program, ki 

ga otrok obiskuje. 

 

Starši oz. skrbniki otrok iz drugih občin, za katere Občina Radeče po veljavni zakonodaji ni 

dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih 

dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med 

plačilom rezervacije in ceno programa. 

 

Staršem ni potrebno izpolnjevati nove vpisnice in prinesti novega zdravniškega potrdila. 

 

 

Spodaj podpisani/-a  _________________________________________________, stanujoč/-a  
                                                                                                          (ime in priimek starša oz. skrbnika mladoletnega otroka) 

__________________________________________________________________________________   
                                                                  (naslov stalnega ali začasnega prebivališča – ulica, hišna št., kraj, poštna št.) 
 

 

izjavljam, da želim rezervirati mesto za svojega otroka ______________________________,  
                                                                                                                                                                                           (ime in priimek mladoletne/-ga otroka)                                                                    
 

rojenega _____________________________, iz oddelka ________________________________,  
                                                           (datum rojstva otroka)                                                                                                    (naziv oddelka)                                                                                                       

 

od dne _________________________________ do dne _________________________________. 
                                                              (prvi dan odsotnosti)                                                                                                     (zadnji dan odsotnosti) 

 

 

 

Javni zavod osnovna šola Marjana Nemca Radeče, enota vrtec (v nadaljevanju vrtec) se zavezuje, da 

bo zgoraj navedene osebne podatke, obravnaval skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva 

osebnih podatkov in izključno v obsegu in za namen za katerega so bili zbrani. Osebni podatki se zbirajo 

neposredno od staršev oz. skrbnikov otrok, na katere se podatki nanašajo ter iz drugih uradnih zbirk in 

drugih podatkov, ki jih v Republiki Sloveniji upravljajo za to pooblaščene osebe. Vrtec vodi osebne 

podatke otrok in staršev v interni Evidenci rezervacij zaradi počitniške odsotnosti. Podatki se izbrišejo po 

izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani.  

 

 

Radeče, dne:   ..............................         Podpis starša oz. skrbnika: …................................. 
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