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VLOGA 
za uveljavljanje pravice do začasne oprostitve plačila vrtca za čas 

neprekinjene odsotnosti otroka zaradi daljše bolezni 

I.VLOGA STARŠEV oz. SKRBNIKOV 

Spodaj podpisani/-a  , stanujoč/-a 
(ime in priimek starša oz. skrbnika mladoletnega otroka) 

 

 
(naslov stalnega ali začasnega prebivališča – ulica, hišna št., kraj, poštna št.) 

na podlagi 9. člena Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnovna šola 

Marjana Nemca Radeče - enoti Vrtec Radeče, uveljavljam znižanje plačila vrtca za čas 

neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, za svojega otroka 

  , rojenega  , 
(ime in priimek mladoletne/-ga otroka) (datum rojstva otroka) 

 

ki je bil v času od  do  neprekinjeno odsoten 
(prvi dan odsotnosti) (zadnji dan odsotnosti) 

iz vrtca, ker ga zaradi bolezni ni bil zmožen obiskovati, kar je razvidno iz na tej vlogi 

izpolnjenega potrdila zdravnika – pediatra, oziroma iz priloge zdravniškega potrdila. 

Kraj in datum:  ................................ Podpis starša oz. skrbnika: ….................................... 

Otrok  , ni obiskoval vrtca neprekinjeno v 
(ime in priimek mladoletne/-ga otroka) 

obdobju* od  do  . 
(prvi dan odsotnosti) (zadnji dan odsotnosti) 

*Prvi in zadnji upoštevani dan odsotnosti je delovni dan. 

Kraj in datum:  ................................ Podpis in žig odgovorne osebe:….................................... 

 

OBČINA RADEČE, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče 
tel.: 03 56 80 800 e-pošta : info@radece.si / vop@radece.si 

 

 

 

Skladno z določili Sklepa o določitvi cen programov v Javnem zavodu Osnovna šola 

Marjana Nemca Radeče - enoti Vrtec Radeče z veljavnostjo od 1. 1. 2021 (Uradni list RS št. 

6/2021), lahko starši oz. skrbniki v primeru, ko gre za najmanj 30-dnevno odsotnost otroka 

zaradi bolezni, uveljavijo enkrat letno, na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, začasno 

oprostitev plačila programa vrtca, v katerega je otrok vpisan. 

 
Podatke v nadaljevanju vpisujete prostovoljno. 

 

 

 

 

 

 

II.IZJAVA VRTCA  
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a) POTRDILO OTROKOVEGA ZDRAVNIKA 

Potrjujem, da je bil otrok  , zaradi bolezni / 
(ime in priimek mladoletne/-ga otroka) 

hospitalizacije, od  do  nezmožen obiskovati 
(prvi dan odsotnosti) (zadnji dan odsotnosti) 

vrtec. 

b) PRILOGA: ZDRAVNIŠKO POTRDILO 

Vlogi prilagam izpolnjeno potrdilo zdravnika – pediatra oziroma drugega otrokovega 

izbranega zdravnika (v originalu). 

Kraj in datum:  ................................ Podpis starša oz. skrbnika: ….................................... 

III.POTRDILO OTROKOVEGA ZDRAVNIKA ali ZDRAVNIŠKO POTRDILO (ustrezno označite)  
 

 

 Datum izdaje potrdila:  ................................ Podpis in žig zdravnika: …....................................  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

POJASNILA IN OBRAZLOŽITEV VLOGE 

Pravno podlago za uveljavljanje pravice staršev za začasno oprostitev plačila programa v vrtcu v 

primeru odsotnosti otroka iz vrtca v trajanju najmanj 30 dni, predstavlja 9. člen Sklepa o določitvi 

cen programov v Javnem zavodu Osnovna šola Marjana Nemca Radeče - enoti Vrtec Radeče z 

veljavnostjo od 1. 1. 2021 (Uradni list RS št. 6/2021). Pravica do znižanja oziroma oprostitve plačila 

vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni predstavlja izjemo, ki temelji izključno na oceni 

zdravnika, da otrok zaradi bolezni dejansko ni bil zmožen obiskovati vrtca. Vlogo za uveljavitev 

pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni 

vloži eden od staršev. Vse podatke na vlogo vpisujete prostovoljno. 

 

Občina Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeč (v nadaljevanju občina) se zavezuje, da bo 

zgoraj navedene osebne podatke, obravnavala skladno z veljavno zakonodajo s področja varstva 

osebnih podatkov in izključno v obsegu in za namen za katerega so bili zbrani. Osebni podatki se 

zbirajo neposredno od staršev oz. skrbnikov otrok, na katere se podatki nanašajo. Namen zbiranja 

podatkov je, da lahko starši oz. skrbniki v primeru, ko gre za najmanj 30-dnevno odsotnost otroka 

zaradi bolezni, enkrat letno, na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, uveljavljajo začasno 

oprostitev plačila programa vrtca, v katerega je otrok vpisan. Podatki se hranijo skladno s 

klasifikacijskim načrtom občine. 
 

Za vsa vaša vprašanja v zvezi z obdelavo in hrambo podatkov, smo vam na voljo osebno, na naslovu Občina 

Radeče, Ulica Milana Majcna 1, 1433 Radeče, ali na elektronskem naslovu info@radece.si oziroma 

vop@radece.si. 
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