
 
 

Lucija, Fazanska ulica 3, 6320 Portorož, tel.: 05/671-28-30, fax.: 05/671-28-39 

 
OBVESTILO STARŠEM 

 

 

Spoštovani starši, 

 

v 3. točki Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Piran,  

št.: 602-0002/2015, z dne 17. 2. 2015, ki ga je izdal župan Občine Piran je določeno in 

se smiselno uporablja tako, da: 

»Starši otrok, za katere je Občina Piran na podlagi predpisov dolžna kriti del cene programa 

predšolske vzgoje v vrtcih, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat 

letno v koledarskem letu. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost 
otroka en mesec v koledarskem letu. Starši so dolžni pravočasno, to je najmanj 15 dni pred 

odsotnostjo otroka, o tem obvestiti vzgojiteljice. Za rezervacijo plačajo starši 50% 

mesečnega prispevka za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V 

tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. Starši, ki imajo v vrtec 

vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za najstarejšega 

otroka. Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavijo olajšavo iz 3. točke sklepa, če občina, 

ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru 

pokrila razliko med plačilom staršev in ceno programa. Obračun koriščenja le-tega bo 

opravljen v mesecu po zadnjem dnevu odsotnosti otroka. Spodnji izpolnjen obrazec vrnite 

vzgojiteljici ali na upravo vrtca, v tajništvo. To obvestilo pa obdržite, za svojo evidenco. 

Zapis datuma koriščenja pravice iz 3. točke Sklepa o določitvi cen programov predšolske 

vzgoje v vrtcih v občini Piran v času od___________________ do _________________. 

 

Uroš SAVEC 

Ravnatelj 

 

Podpisani starši___________________________________________________________ 
(priimek in ime) 

 

otroka__________________________________________________________________ 
(priimek in ime) 

 

Ki je vključen v Vrtec Morje Lucija, enoto ______________________________________ 

 

v oddelek vzgojiteljice______________________________sporočamo, da bomo koristili 

 

pravico iz 3. točke Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v času 

 

od_____________________     do____________________ 

 

 
Datum:_______________________ 

 
Podpis staršev:_________________ 

Obrazec prevzel-a:__________________ 
 

Datum prezvema:__________________ 
 
V vednost: 

 Tajnici (original) 
 Vzgojiteljica (kopija) 


