
 

OSNOVNA ŠOLA HORJUL 
Šolska ulica 44, 1354 Horjul 

Telefon: 01/ 7500 - 220,  GSM:  051-308-472 
01/7500 - 228, GSM 051-308-471 

Faks: 01/ 7500 - 229 
E-pošta:o-horjul.lj@guest.arnes.si 

 
 
Horjul, 10. 5. 2019 
 
 
 
Predvidena odsotnost otroka v juniju, juliju in avgustu 
 
 
Spoštovani, 
zaradi lažjega načrtovanja dela med poletnimi počitnicami vas prosimo, da nam sporočite, kdaj bo 
vaš otrok zaradi preživljanja počitnic odsoten iz vrtca. V primeru, da boste koristili poletne 
rezervacije vas prosimo, da tudi te datumsko opredelite na drugi strani obrazca. Ob tem upoštevajte, 
da se bodo rezervacije lahko uveljavljale od 15. 6. do 15. 9. za neprekinjeno odsotnost otroka 30 ali 
60 dni. 
 
Prosimo vas, če nam izpolnjen obrazec vrnete najkasneje do ponedeljka, 1. junija 2019. 
 
Zahvaljujemo se vam za sodelovanje.                                                                                                                
 
                                                                                                                  V. d. ravnateljice: 
                                                                                                               Mirica Založnik Simončič 
 
 

 

 

Moj otrok _________________________ iz skupine _____________bo predvidoma odsoten: 

 

 od _______________________ do __________________________, 

 od _______________________ do __________________________, 

 od _______________________ do __________________________, 

 od _______________________ do __________________________. 

 

 

 

                                                                                                              Podpis staršev 

                                                                                             ____________________________ 
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R  E  Z  E  R  V  A  C  I  J  A 
 

(Izpolnijo starši, ki so skupaj z otrokom STALNO PRIJAVLJENI v Občini Horjul) 
 

 
V skladu s sprejetjem Sklepa o uvedbi poletnih rezervacij v vrtcu na 7. redni seji občinskega sveta 
Občine Horjul, dne 12. 4. 2016, uveljavljam rezervacijo. 
 

Podpisani-a _________________________________________________________________, 

stanujoč-a __________________________________________________________________, 

uveljavljam rezervacijo za otroka ________________________________________________ 

iz skupine _______________________, vključenega v Vzgojno-varstveno enoto pri OŠ Horjul, 

od ______________________________ do vključno ________________________________.  

 

Datum: _______________________ Podpis staršev: _________________________________  

IZPOLNI VRTEC 

Rezervacija prejeta dne:__________________ Rezervacijo prejel:______________________ 

Vknjižil:__________________ 

 

OPOMBA: Starši otrok, za katere je Občina Horjul dolžna kriti po veljavni zakonodaji del cen 

programa v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 15. junija do 15. 

septembra. Rezervacijo lahko uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka 30 ali 60 koledarskih 

dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 60 % plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za 

program vrtca.  

Izpolnjen obrazec vrnite vzgojiteljici najkasneje do 1. junija 2019. 
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