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Zadeva:  OBRAČUN PLAČIL STARŠEV IN UVELJAVLJANJE ZAHTEVKOV V VIŠINI 

RAZLIKE MED CENO PROGRAMA IN PLAČILOM STARŠEV V OBČINI ZA 

MESEC MAREC 2020  

 

 

Spoštovani.  

 

I. UVOD 

 

Zaradi izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID19 je Vlada Republike Slovenije 

izdala Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter 

univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih, na podlagi katere so vrtci od 16. marca 2020 

pa do preklica zaprti.  

 

Z iztekom meseca marca 2020 bodo vrtci v skladu z ustaljeno prakso posredovali zahtevke 

občinam v višini razlike med veljavno ceno in plačilom staršev, staršem za plačilo vrtca ter 

ministrstvu za kritje sofinanciranja plačil staršev za drugega in nadaljnjega otroka iz iste družine, 

ki so hkrati vključeni v vrtec iz državnega proračuna. Za zagotovitev enotne prakse v 

nadaljevanju posredujemo navodila, ki so usklajena tudi z vsemi tremi reprezentativnimi 

združenji občin.  

 

 

II. UVELJAVLJANJE ZAHTEVKOV ZA MESEC MAREC 2020 

 

1. Zahtevki občinam, zavezankam za plačilo razlike med ceno programa in plačilom 

staršev  

 

Za mesec marec 2020 vrtci občinam posredujejo mesečne zahtevke na enak način, kot do 

sedaj, tj. zahtevek v višini razlike med veljavno ceno programa, v katerega je vključen 

posamezen otrok in plačilom staršev. Ker otroki od 16. marca 2020 dalje vrtca niso obiskovali, 

je treba na podlagi 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo, ceno programa, tako kot v vsakem primeru otrokove odsotnosti, za 

obdobje, ko je vrtec zaprt, ceno znižati za stroške neporabljenih živil.  

 JAVNIM VRTCEM  

 ZASEBNIM VRTCEM 

 ZASEBNIM VRTCEM S KONCESIJO 

 SKUPNOST OBČIN SLOVENIJE 

 ZDRUŽENJE OBČIN SLOVENIJE 

 ZDRUŽENJE MESTNIH OBČIN SLOVENIJE 



 

2. Plačilo staršev 

 

Ker so vrtci od 16. marca 2020 dalje zaprti in ne izvajajo programa je treba to dejstvo pri pripravi 

mesečnega računa staršem upoštevati tako, da se cena zmanjša za celotne stroške neizvajanja 

programa za vse dni po 16. marcu in se jih pri izstavitvi položnice prikaže posebej ter se jih 

odšteje od zneska plačila.  

 

3. Zahtevek za sofinanciranje za drugega in nadaljnjega otroka iz iste družine iz 

državnega proračuna   

 

Vrtci preko aplikacije SPS na ministrstvo posredujejo zahtevke za mesec marec 2020 tako, da 

uveljavljajo celoten mesec marec, pri čemer pa so dolžni obvezno odšteti stroške neporabljenih 

živil od 16. marca 2020 dalje.  

 

 

III.  POSLEDICE ZAPRTJA VRTCEV 

 

Javni vrtci, ki iz občinskih proračunov in državnega proračuna za mesec marec 2020 zaradi 

izpada plačil staršev ne bodo prejeli dovolj sredstev, ki bi jim omogočala likvidnost, so 

upravičeni, da jim občina ustanoviteljica, zagotovi še potrebna dodatna sredstva v izogib 

ogrožanja pravic zaposlenih v vrtcu in ostala sredstva za poplačilo dobaviteljev. Predlagamo, da 

se evidentira višina izpada sredstev zaradi oprostitve plačila staršev za vrtce za čas zaprtja 

vrtcev.  

 

Zasebni vrtci s koncesijo naj se glede morebitnih likvidnostnih težav zaradi izpada sredstev iz 

naslova plačil staršev ravnajo v skladu s koncesijsko pogodbo oziroma naj se o načinu kritja 

dogovorijo z občino koncedentko.  

 

Zasebni vrtci, ki pridobivajo javna sredstva na podlagi 34. člena Zakona o vrtcih, so za 

mesec marec 2020 upravičeni do financiranja v skladu s sklenjenimi pogodbami z občinami za 

šolsko leto 2019/20. Zahtevke za sofinanciranje plačil staršev za drugega in tretjega otroka 

posredujejo na ministrstvo tako, kot je to običajno, pri čemer izrecno opozarjamo, da so dolžni 

odšteti stroške neporabljenih živil.  

 

 

Za vse nadaljnje ukrepe in navodila še naprej spremljajte obvestila na Portalu Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport.  

 

 

Lepo pozdravljeni. 

 

 

       Anton BALOH  

           generalni direktor direktorata 

     Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
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