Direktorica Uršulinskega zavoda je na podlagi 21. in 40. člena Status Uršulinskega zavoda za
vzgojo, izobraževanje, versko dejavnost in kulturo dne 20. 11. 2019 sprejela

SMERNICE ZA PLAČEVANJE REZERVACIJ V ANGELINEM VRTCU
OTROK, KI ŠE NIMA POGOJA ZA ODLOČBO
Za otroka, ki v mesecu septembru tekočega koledarskega leta še ne dopolni pogoja za vstop v vrtec,
vendar je v skladu s Pravilnikom o sprejemu otrok v Angelin vrtec v vrtec izbran in sprejet, lahko starši
oziroma skrbniki zagotovijo mesto s plačilom rezervacije.
Razlogi odobritve tovrstne rezervacije:
 otrok še ne izpolnjuje ustrezne starosti za vstop v skupino prvega starostnega obdobja (11
mesecev),
 podaljšanje porodniškega dopusta mame.
S plačilom rezervacije starši otroku zagotovijo prosto mesto v skupini.
Starš oziroma skrbnik plača rezervacijo od meseca septembra tekočega koledarskega leta, v katerem
je otrok sprejet v vrtec, do dopolnitve 11 mesecev otrokove starosti oziroma do prenehanja
porodniškega dopusta mame. Rezervacija znaša 50% od polne ekonomske cene vrtca za 2. starostno
obdobje.

OTROK, KI IZPOLNJUJE POGOJE ZA VKLJUČITEV
REZERVACIJA PREKO OBČINE:
V kolikor je otrok že dopolnil 11 mesecev starosti in starš želi uveljaviti rezervacijo, jo lahko
uveljavi preko občine, ki je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske
vzgoje.
Starš oziroma skrbnik otroka se je na svoji občini dolžan pozanimati, do kdaj mora oddati vlogo
za rezervacijo. Občinski svet na podlagi sklepa določi pogoje rezervacije, časovni rok oddaje lete in ceno rezervacije. Občina staršem oz. skrbnikom pokrije del oskrbnine skladno s
pravilnikom občine, starši oz. skrbniki plačajo le ne subvencioniran del cene ter razliko cene
programa.
Občine nudijo zdravstveno in poletno rezervacijo.
O odobritvi rezervacije s strani občine mora starš oz. skrbnik seznaniti tudi vrtec. Po odobritvi
starši oz. skrbniki obvestijo Angelin vrtec z obrazcem o občinski rezervaciji.

REZERVACIJA ZA OTROKA, KI NIMA MOŽNOSTI REZERVACIJE S STRANI OBČINE:
V primeru, da občina za otroka v Angelinem vrtcu ne nudi zdravstvenih rezervacij, lahko starši
oz. skrbniki uveljavljajo zdravstveno rezervacijo preko vrtca.

Rezervacijo uveljavljajo v primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno
najmanj 30, vendar ne več kot 40 koledarskih dni. Vrtcu morajo starši oz. skrbniki predložiti
ustrezna zdravniška potrdila. V primeru, da zdravstveni razlogi, zaradi katerega otrok ni zmožen
obiskovati vrtca trajajo dlje, se lahko uveljavlja dodatno znižanje plačila vrtca nad 40 in največ
60 dni odsotnosti otroka. V vrtcu je potrebno oddati pisno vlogo, skupaj z ustreznimi
zdravniškimi potrdili.
Odobritev zdravstvene rezervacije je možna zaradi naslednjih razlogov:
 z odločbo podaljšan porodniški dopust zaradi zdravstvenih razlogov, povezanih z drugim
otrokom iz družine,
 tveganje prenašanja bolezni med otroki v družini, potrebno je zdravniško potrdilo,
 nestabilno zdravstveno stanje otroka, potrebno je zdravniško potrdilo.
Poleg zdravstvene rezervacije lahko starš oziroma skrbnik uveljavlja rezervacijo še iz drugih
razlogov:
nepričakovana težja ali spremenjena družinska situacija (izguba službe enega od
staršev, študij – specializacija očeta ali mame, selitev družine za določen čas zaradi dela
ali drugih okoliščin, rizična nosečnost, nepredvidljive logistične težave pri prihodu in
odhodu otroka, iskanje zaposlitve, druge obremenilne okoliščine za družino, itd.) na
podlagi ustreznega potrdila, če ga je mogoče dobiti ali pisne obrazložitve.
Cena rezervacije za otroka, ki izpolnjuje pogoje za vstop v vrtec in ne more prejeti občinske
rezervacije, je v višini 70% deleža, ki je sicer določen z odločbo CSD-ja.

Poletna rezervacija preko vrtca ni mogoča. Rezervacije tudi ni mogoče odobriti in koristiti za
nazaj.

S sprejetjem teh smernic prenehajo veljati smernice z dne 20. 11. 2019. Smernice veljajo od
podpisa in objave naprej.
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