
 

VRTEC TEZNO MARIBOR 

tel.št.02-4600-210    enota________________vzg.________________naziv oddelka__________________ 

   

IME IN PRIIMEK OTROKA:___________________________Občina stalnega biv. /.zač.v primeru tujcev __________________ 

Telefonska številka staršev oz. skrbnikov:_____________________________________________________ 

 

OBRAZEC ZA ODSOTNOST OTROK V ČASU ŠOLSKIH POLETNIH POČITNIC 

Zaradi povpraševanja staršev glede bivanja otrok v vrtcu, v času šolskih poletnih počitnic, smo za vas pripravili obrazec 

za odsotnost otrok, s pomočjo katerega bomo lahko organizirali delo v teh mesecih. Prosimo vas, da zabeležite 

odsotnost vašega otroka v času šolskih poletnih počitnic od 26.06. do 31.08.2020 (daljša ali krajša odsotnost). V kolikor 

se boste odločili za daljšo odsotnost, Mestna občina Maribor omogoča staršem vpisanih otrok iz Mestne občine 

Maribor, možnost rezervacije v višini 30 % določenega zneska plačila (osnova za plačilo je plačilo staršev brez 

popustov), ob najmanj enomesečni neprekinjeni odsotnosti (torej najmanj 30 koledarskih dni). 

Več o tem lahko preberete v sklepu  o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine 

Maribor (MUV št. 9 z dne 26.04.2019), ki jih najdete na oglasnih deskah v enotah in na naši  spletni strani.  

V kolikor sta v vrtec vključena dva ali več otrok iz iste družine, lahko uveljavljate rezervacijo le za otroka, za katerega 

se ne financira, oz. sofinancira plačilo staršev za programe v vrtcih iz državnega proračuna.   

Za starše otrok s stalnim bivališčem v drugih občinah, si informacije o možnostih koriščenja, pridobite na svoji 

občini, saj mi le te informacije do sedaj še nismo prejeli (preverite tudi ali omogočajo rezervacijo med 

mesecema, za oba otroka, oba meseca…) 

 

Obrazec vrnite najkasneje do 19.06.2020 strokovnemu delavcu ali po e-pošti vrtec.tezno@guest.arnes.si 

 

ODSOTNOST: 

JUNIJ-JULIJ od__________________________________________ do ____________________________. 

 

AVGUST  od ______________________________________ do ______________________________. 

ali  

DATUM IZPISA: _______________________________(napišite zadnji dan otrokovega bivanja v vrtcu in upoštevajte 

15 dnevni izpisni rok). 

 

Kadar je v vrtec vključenih več otrok in eden odhaja v šolo je  potrebno spremembo pravočasno  sporočiti na 

pristojni Center za socialno delo – (pravočasno pridobiti novo odločbo za otroke, ki ostajajo),  saj vam bo v 

nasprotnem primeru zaračunano polno plačilo vrtca.  

 

V kolikor boste želeli koristiti rezervacijo, pa obrazec ne bo oddan,  bo neizpolnjen ali oddan po koriščenju 

odsotnosti, vam tega žal  ne bomo mogli upoštevati. Zaračunano vam bo plačilo vrtca v skladu z odločbo.  

V primeru, da bi želeli koristiti rezervacijo v višini 30 % naknadno, po tem, ko ste že oddali obrazec, lahko to 

naredite vsaj 3 dni pred nameravano celomesečno odsotnostjo, z izpolnitvijo novega obrazca.  

Naknadne spremembe obrazca posredujte samo v primeru, kadar gre za celomesečno odsotnost, za ostale, krajše  

odsotnosti se dogovorite s strokovnim delavcem v enoti. 

 

Maribor, dne…………………………….      

Podpis staršev oz. skrbnikov: 

                  _____________________

    


