
 
Osnovna šola heroja Janeza Hribarja 

Cesta Notranjskega odreda 32 
1386 Stari trg pri Ložu  

tel: 01 707 12 50,   fax:  01 707 12  60 

os.h-janeza-hribarja@guest.arnes.si 

 

 

Z A Č A S N I   I Z P I S 

6. člen Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri 

Ložu določa, da starši otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Loška dolina, lahko uveljavljajo rezervacijo 

enkrat letno in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. 

septembra. Starši plačajo rezervacijo v višini 60,00 eur mesečno. 

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Loška dolina ni dolžna kriti razlike do cene programa, lahko 

uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo 

v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacij in ceno programa. 

 

7. člen Sklepa o določitvi cen programov v Vrtcu Polhek pri Osnovni šoli heroja Janeza Hribarja Stari trg pri 

Ložu določa, da starši otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Loška dolina ter starši otrok, ki nimajo 

stalnega prebivališča v Občini Loška dolina vendar so vključeni v vrtec Polhek, lahko s podpisom izjave med 

letom začasno izpišejo otroka iz vrtca za dobo največ dveh mesecev ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec. V tem 

primeru starši plačajo mesečno rezervacijo po pogojih, ki jih določa 6. člen tega sklepa. 

 

 

Za otroka________________________________, rojenega___________________________, 

 

naslov_____________________________________________________________________, 

 

občina stalnega prebivališča____________________________________________________, 

 

uveljavljam začasni izpis od__________________________do_______________________, 

 

Plačnica razlike med ceno programa in plačilom staršev je občina:______________________. 

 

 

Datum:_________________            Podpis starša/zakonitega zastopnika_________________ 

 

 

Starši ste dolžni odsotnost otroka pisno napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem 

odsotnosti otroka. 
 

Izpolnjen obrazec o začasnemu izpisu lahko oddate osebno v  tajništvo šole, priporočeno po pošti na 

naslov Osnovna šola heroja Janeza Hribarja Stari trg pri Ložu, Cesta Notranjskega odreda 32, 1386 

Stari trg pri Ložu ali skeniranega na e-naslov os.h-janeza-hribarja@guest.arnes.si. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Izpolni vrtec 

 

Številka: 

Datum prejema izpisa : _______________         Začasni izpis je prejel:_______________ 
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