Čufarjeva ulica 14, Ljubljana
01 230 82 40, tajnistvo@vrtec-ledina.si
ZDRAVNIŠKO POTRDILO OTROKOVEGA OSEBNEGA ZDRAVNIKA PRED
VKLJUČITVIJO OTROKA V VRTEC
Potrdilo starši oddajo vzgojitelju otroka najkasneje dan pred otrokovim vstopom v vrtec.
IME IN PRIIMEK OTROKA: ________________________________________________________________________
DATUM ROJSTVA: __________________________ NASLOV:__________________________________________________________

o Zdravstvene posebnosti otroka
Nasveti oz. priporočila zdravnika, pomembni za bivanje otroka v vrtcu (alergije, dietna
prehrana, omejitve telesne aktivnosti, vročinski krči, posebnosti v razvoju) in priporočila
specialističnih ambulant (priložite).
_____________________________________________________________________________________________________
o Preverjanje podatkov o opravljenih cepljenjih
A) Cepljen(a) vsaj z enim odmerkom cepiva proti ošpicam, mumpsu in rdečkam in
se lahko vključi v vrtec;
B) iz zdravstvenih razlogov ni cepljen(a) proti o ošpicam, mumpsu in rdečkam in se
lahko vključi v vrtec;
C) ni cepljen(a) proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, vendar je v postopku pridobitve
odločbe o opustitvi cepljenja in se lahko vključi v vrtec;
D) ni cepljen(a) proti ošpicam, mumpsu in rdečkam in ne obstajajo zdravstveni
razlogi za opustitev cepljenja, zato se v skladu s prvim odstavkom 51. člena
Zakona o nalezljivih boleznih ne more vključiti v vrtec.
_____________________________________________________________________________________________________
o

Otrok se vključi v vrtec:

Kraj in datum: _______________________

DA

NE

Podpis in žig zdravnika/ustanove

_____________________________________________________________________________________________________
20. člen Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005, 25/2008) določa, da morajo starši ob sprejemu otroka v vrtec predložiti potrdilo pediatra o
zdravstvenem stanju otroka. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o nalezljivih boleznih (Ur. l. RS st. 142/2020) pa v 51.a členu
opredeljuje, da se vključitev necepljenega otroka v javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program
zasebnega vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, zavrne, če iz potrdila pediatra o zdravstvenem stanju otroka izhaja, da otrok ni bil cepljen
proti ošpicam, mumpsu in rdečkam, pa za to ne obstajajo medicinski razlogi, ugotovljeni z odločbo o opustitvi cepljenja iz 22.č člena tega
zakona. Ne glede na prejšnji odstavek se javni vrtec, kot je opredeljen po zakonu, ki ureja vrtce, in v javno sofinancirani program zasebnega
vrtca v skladu z zakonom, ki ureja vrtca, lahko vključi otrok, ki je v postopku pridobitve odločbe o opustitvi cepljenja iz 22.č člena zakona. Za
otroka iz prejšnjega odstavka velja, da se pogoji za vključitev preverjajo ob vključitvi v naslednjem šolskem letu.

