
             (izpolni vlagatelj)  

 
   VLOGA ZA KORIŠČENJE ZDRAVSTVENE REZERVACIJE  
 
Spodaj podpisan/a VLAGATELJ/-ICA (ime in priimek):  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
naslov stalnega prebivališča:…………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
telefon (neobvezno): ………………………………………….. , podajam vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije za otroka  
 
………………………………………………………………………………, ki je vključen v vrtec …………………………………………………………………..  
 
Zdravstveno rezervacijo želimo koristiti v času od …………………………. do vključno ……………………………..  
 
V koledarskem letu je otrok že koristil/ še ni koristil rezervacije (ustrezno obkroži) v času od …………… do…………………….  
 
Prilagam obvezno prilogo:  
-Zdravniško potrdilo otrokovega pediatra  
 

IZJAVA  
Vlagatelj/ica »Vloge za koriščenje zdravstvene rezervacije« izjavljam, da sem s pogoji , ki so opredeljeni v 7. členu Sklepa o 
določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše (Uradni list RS, št. 46/2019), 
seznanjen/a.  
 
Datum: ……………………………………..            
          Podpis:……………………………………………… 
 
 
………(izpolni vrtec – ne odreži)………. ………(izpolni vrtec – ne odreži)………. ………(izpolni vrtec – ne odreži)………. ………(izpolni vrtec – ne odreži)……….  

 
VRTEC GALJEVICA 
Galjevica 35, SI - 1000 Ljubljana 
T: 01/4204-700, F: 01/4204-709 
www.vrtec-galjevica.si  
 
 

 
Spoštovani starši!  
 
Vaši vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije je ugodeno/ni ugodeno, (ustrezno obkroži VRTEC) tako, da lahko koristite  
 
zdravstveno rezervacijo za vašega otroka v času od …………………………………….. do vključno ………………………………………. 
 
S tem ste možnost rezervacije za tekoče koledarsko leto v celoti/ delno izkoristili (ustrezno obkroži VRTEC).  
 
         Žig   Ravnateljica/ravnatelj 
 
           ___________________ 
         
S 1. 9. 2019 začne veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše (Ur.l. RS,  št. 46/2019).  
V drugem odstavku 7. členu sklepa je po novem določeno, da starši vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije,  predložijo v obravnavo vrtcu najkasneje v roku 
sedmih koledarskih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti otroka  v vrtcu.  
Na podlagi zgoraj navedenega starši lahko uveljavijo zdravstveno rezervacijo izven obdobja počitniške rezervacije na podlagi odobrene vloge za koriščenje 
zdravstvene rezervacije, ki je objavljena na spletni strani vrtca. Starši še vedno lahko uveljavijo rezervacijo, tako počitniško kakor zdravstveno za neprekinjeno 
odsotnost najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu (npr. od 15.10. do vključno 14.11. ali od 1.10. do vključno 31.10.), torej skupaj največ dva meseca 
(lahko en mesec počitniško in en mesec zdravstvene rezervacij).  
Vlogi za koriščenje zdravstvene rezervacije morajo starši priložiti zdravniško potrdilo; pomembno je, da se obdobje koriščenja zdravstvene rezervacije, ki ga starši 
navajajo na vlogi ujema z obdobjem, ki je na zdravniškem potrdilu.   
Starši, ki imajo hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo iz državnega proračuna. Za 
rezervacijo starši plačajo 30 % od z odločbo določenega dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih znižanj iz 3. in 5. člena sklepa. 


