IZPOLNI VRTEC
Datum sprejema vloge:

Vlogo sprejel:

VLOGA
ZA UVELJAVITEV REZERVACIJE ZARADI BOLEZNI
I. VLOGA STARŠEV
Vlagatelj(ica) _________________________________________________________________ s stalnim prebivališčem
_________________________________________________________
na osnovi 3 odstavka 8. člena Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih
s koncesijo Mestne občine Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 6/2021)
uveljavljam rezervacijo za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni
za otroka ________________________________________________, roj. _________________________, ki obiskuje enoto
_____________________________________ in je bil v času od _________________________ do _________________________
neprekinjeno odsoten iz vrtca, ker ga zaradi bolezni ni bil zmožen obiskovati, kar je razvidno iz
izpolnjenega potrdila zdravnika – pediatra oziroma drugega otrokovega izbranega zdravnika.
Podatki se obdelujejo in varujejo skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS 86/2004) in
Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri
obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES
(Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL. L. 119, 4. 5. 2016, str. 1–88). Vrtec Pedenjped Novo mesto osebne
podatke obdeluje v namen uveljavljanja rezervacije zaradi bolezni.
S podpisom soglasja sem seznanjen/-a, da:
lahko zahtevam vpogled in popravek, blokiranje, izbris ali omejitev obdelave osebnih podatkov ali
podam ugovor zoper obdelavo in prenosljivost danih osebnih podatkov, in sicer s pisnim obvestilom
na naslov Vrtec Pedenjped Novo mesto, Šegova ulica 22, Novo mesto, ali na elektronsko pošto
info@vrtec-pedenjpednm.si,
lahko vložim pritožbo pri nadzornemu organu, v kolikor menim, da obdelava osebnih podatkov krši
Splošno uredbo o varstvu podatkov.
je pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov Vrtca Pedenjped Novo mesto dr. Miha Dvojmoč.

Novo mesto, dne _______________________________

VlogaRezervBolezen

Podpis vlagatelja(ice): __________________________

II. POTRDILO VRTCA

Otrok _______________________________________________________________________ ni obiskoval vrtca
neprekinjeno v času od _________________do __________________, to je skupaj ___________ dni.
(Prvi in zadnji upoštevani dan odsotnosti je delovni dan)

Datum: _________________

Žig in podpis odgovorne osebe:
___________________________

III. POTRDILO OTROKOVEGA ZDRAVNIKA

Potrjujemo, da je bil otrok ______________________________________ v času od __________________
do _____________________ zaradi bolezni/hospitalizacije nezmožen obiskovati vrtec.

Datum: _______________

Žig in podpis zdravnika:
____________________________
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POJASNILA IN NAVODILA K VLOGI ZA UVELJAVITEV REZERVACIJE ZARADI BOLEZNI

Pravno podlago za uveljavljanje pravice staršev za znižanje plačila vrtca v primeru
odsotnosti otroka iz vrtca nad 30 dni zaradi bolezni, predstavlja 3 odstavek 8. člen Sklepa o
določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine
Novo mesto (Dolenjski uradni list, št. 6/2021), ki ga je sprejel Občinski svet Mestne občine
Novo mesto.
3. in 4. odst. 8. člena navedenega sklepa glasita:
V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – nad 30 dni (prvi in zadnji
upoštevani dan odsotnosti je delovni dan), lahko starši uveljavljajo rezervacijo
zaradi bolezni. Starši lahko uveljavijo to ugodnost za največ 90 koledarskih dni
skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30 % njim določenega
dohodkovnega razreda. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že
odštet. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni morajo starši predložiti vrtcu
zdravniško potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti. Vrtec pri
mesečnem obračunu pošlje pristojni službi na Mestni občini Novo mesto fotokopijo
zdravniškega potrdila ter njihovo potrdilo o odsotnosti iz vrtca z navedbo datuma.
Določbe tega člena veljajo za starše otrok, ki imajo skupaj z otrokom stalno
prebivališče v Mestni občini Novo mesto, za ostale pa samo v soglasju z občino
plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev oziroma pravili, ki jih določa
občina plačnica.
Vlogo za uveljavitev pravice do rezervacije za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca
zaradi bolezni vloži eden od staršev. Izpolnjeno vlogo se odda na upravi Vrtca Pedenjped
Novo mesto, Šegova ulica 22, Novo mesto.
K vlogi ni potrebno prilagati dodatne dokumentacije. Možno je, da namesto potrditve
zdravnika na vlogi vlagatelj priloži zdravniško potrdilo, iz katerega mora biti nesporno
razvidno, da otrok zaradi bolezni ali hospitalizacije ni bil zmožen obiskovati vrtca.
Opredeljen mora biti čas, za katerega je to veljalo.
Pravica do uveljavitve rezervacije v primeru neprekinjene odsotnosti otroka nad 30 dni
zaradi bolezni, zaradi katere otrok ni bil zmožen obiskovati vrtca, predstavlja izjemo, ki
temelji izključno na oceni zdravnika, da otrok zaradi bolezni dejansko ni bil zmožen
obiskovati vrtca.
Morebitne dodatne informacije so na voljo na tel. št.: 371 82 61, e-naslov:
kristina.zmavcic@pedenjpednm.si (Kristina Žmavčič) ali na tel. št.: 371 82 57, e-naslov:
mojca.mervar@pedenjpednm.si (Mojca Mervar). Obrazec vloge je na razpolago tudi na
spletni strani Vrtca Pedenjped Novo mesto: www.pedenjpednm.si.
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