
 
VRTEC PETER KLEPEC PRI OŠ CERKNO  Bevkova ulica 20  

5282 Cerkno  
GSM: 040 579 889 

e-pošta: vrtec@os-cerkno.si 
 

 
Datum: 3 .6. 2021 

 
POLETNA ODSOTNOST/PRISOTNOST 2021 

 
 

Ime in priimek otroka: _________________________ Skupina: _______________________________ 

Prosimo vas, da v tabelah S KLJUKICO OZNAČITE DNEVE PRISOTNOSTI, S KRIŽCEM  PA 

DNEVE ODSOTNOSTI!. Izpolnjen obrazec lahko pošljete po pošti ali ga osebno oddate vzgojiteljici 

do 10. 6. 2021. Zaradi uvajanja sistema eAsistent vas prosimo, da odsotnost napoveste tudi v 

eAsistentu, v rubriki odsotnosti - »napovej počitniško rezervacijo«.  

Za prvega otroka v družini se pri obračunu oskrbnine v mesecu juliju ali avgustu upošteva 10 dni 

brezplačne odsotnosti, ki mora biti obvezno strnjena. V nasprotnem primeru se upošteva najvišje 

število strnjenih dni (do 10). Preostala napovedana odsotnost (nad 10 dni) se obračuna v višini 80 % 

siceršnjega plačila. Ugodnost lahko koristi v istem šolskem letu samo najstarejši otrok (vpisan v vrtec) 

iz družine. V primeru trajnega izpisa najstarejšega otroka iz vrtca z 31.7.2021, lahko ugodnost koristi 

»novi« najstarejši otrok v družini v mesecu avgustu. 

Za drugega ali tretjega otroka  teh ugodnosti ni, vseeno vas prosimo, da zaradi organizacije dela 

označite njegovo prisotnost/odsotnost (Pravilnik o postopku in kriterijih za vpis otrok v Vrtec Cerkno 

(Ur.l.24/2016, 19. člen, 21. člen)). 

 

Napoved bo osnova za obračun oskrbnin za meseca JULIJ in AVGUST 2021. 

 
Ime priimek staršev/skrbnikov: ___________________________ 
 

Podpis staršev/skrbnikov:  _______________________________ 

JULIJ ods./pris.

čet 1.07.2021

pet 2.07.2021

sob 3.07.2021

ned 4.07.2021

pon 5.07.2021

tor 6.07.2021

sre 7.07.2021

čet 8.07.2021

pet 9.07.2021

sob 10.07.2021

ned 11.07.2021

pon 12.07.2021

tor 13.07.2021

sre 14.07.2021

čet 15.07.2021

pet 16.07.2021

sob 17.07.2021

ned 18.07.2021

pon 19.07.2021

tor 20.07.2021

sre 21.07.2021

čet 22.07.2021

pet 23.07.2021

sob 24.07.2021

ned 25.07.2021

pon 26.07.2021

tor 27.07.2021

sre 28.07.2021

čet 29.07.2021

pet 30.07.2021

sob 31.07.2021

Skupaj odsotnost

AVGUST ods./pris.

ned 1.08.2021

pon 2.08.2021

tor 3.08.2021

sre 4.08.2021

čet 5.08.2021

pet 6.08.2021

sob 7.08.2021

ned 8.08.2021

pon 9.08.2021

tor 10.08.2021

sre 11.08.2021

čet 12.08.2021

pet 13.08.2021

sob 14.08.2021

ned 15.08.2021

pon 16.08.2021

tor 17.08.2021

sre 18.08.2021

čet 19.08.2021

pet 20.08.2021

sob 21.08.2021

ned 22.08.2021

pon 23.08.2021

tor 24.08.2021

sre 25.08.2021

čet 26.08.2021

pet 27.08.2021

sob 28.08.2021

ned 29.08.2021

pon 30.08.2021

tor 31.08.2021

Skupaj odsotnost
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