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Zadeva:

NAVODILO ZA PRIPRAVO ZAHTEVKOV ZA FINANCIRANJE IZPADA PLACIL
STARSEV ZA JAVNE VRTCE IN ZASEBNE VRTCE S KONCESIJO ZA
MESECU MAJ 2020

Spostovani,
v casu trajanja epidemije bolezni Covid-19, ko vrtci niso delovali, je Ministrstvo za
izobrazevanje, znanost in sport (v nadaljevanjuz: MIZS) javnim vrtcem in zasebnim vrtcem s
koncesijo na podlagi prejetih zahtevkov obcin ze pokrilo izpad placil starsev za mesec marec in
april 2020 na podlagi 94. clena Zakona 0 interventnih ukrepih za zajezitev epidemije Covid-19 in
omilitev njenih posledic za driavljane in gospodarstvo (ZIUZEOP).
V Uradnem listu st. 80/20 je bil objavljen ze tretji interventni zakon, lj. Zakon 0 interventnih
ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije COVID-19 (ZIUOOPE), ki je posegel tudi na
podrocje ukrepov, ki veljajo za vrtce. 77. clen ZIUOOPE doloca, da so starsi, katerih otroci od
18. maja 2020 do 30. junija 2020 ne obiskujejo vrtca, za eas odsotnosti otroka, oprosceni placila
za vrtec. Sredstva v visini oprostitve plaeila starsev za vrtce, ki izvajajo javno sluzbo, zagotavlja
obeina ustanoviteljica oziroma koncendentka za vse vkljucene otroke v vrtec, ne glede na
obcino stalnega prebivalisea otrok. Ta sredstva se obcinam povrnejo iz proraeuna Republike
Siovenije.
Doloeba 84. clena ZIUOOPE je posebna prehodna dolocba, s katero se odpravlja nejasnost 94.
elena ZIUZEOP. Dolocba doloca, da se javnim vrtcem in zasebnim vrtcem s koncesijo v
obdobju od 13. marca 2020 do 31. maja 2020 iz obcinskega proraeuna zagotovijo sredstva v
visini izpada placil starsev za vrtec. Zahtevek za izpad placil starsev vlozi obcina na ministrstvo,
v zahtevku pa mora upostevati tudi zmanjsanje za vsa sredstva, ki jih je vrtec ze prejel iz
naslova drugih interventnih ukrepov ter prihrankov zaradi neopravljenih storitev. Zahtevek za
mesec maj se ministrstvu posreduje do 30. junija 2020.

1.

PRIPRAVA IN ODDAJA ZAHTEVKOV ZA FINANCIRANJE
IZ DRZAVNEGA PRORACUNA ZA MESEC MAJ 2020

IZPADA PLACIL STARSEV

Za obdobje od 1. maja do 15. maja 2020 je naein izraeuna izpada plaeil starsev za vrtec enak
kot za mesec marec in april in v tem delu veljajo vsa pojasnila iz okroznice st. 6030-2/2020/6 z
dne 30. 4. 2020.

Za obdobje od 18. maja, ko so vrtci ponovno zaceli delovati do 31. maja 2020, ko so bili
vrtci od 18. maja dalje odprti, pa velja, da drzavni proracun krije izpad placil starsev Ie za otroke,
ki v tem casu niso obiskovali vrtca, ne glede na to, ali je bila odsotnost otrok strnjena ali
obcasna. V skladu s 77. clenom ZIUOOPE so starsi za dneve odsotnosti otroka iz vrtca
oprosceni placila, ta izpad pa krije driavni proracuna. Za dneve prisotnosti otroka starsi placajo
placilo v skladu z veljavno ceno in visino znizanega placila, ki jim je doloceno z odlocbo CSD.
Kot smo ze poudarili v nasih predhodnih okroznicah, obcina ustanoviteljica vrtca oziroma
koncendentka vrtcu zagotavlja sredstva na enak nacin kot pred razglasitvijo epidemije. 84. clen
ZIUOOPE pa eksplicitno doloca, da obcina vrtcu pokrije tudi izpad placil starsev, ki ga ji
refundira driavni proracun. Pokrilje sredstev iz naslova izpada placil starsev za vrtce uveljavlja
obcina s posebnim zahtevkom, ki je priloga te okroznica, tako da ga posreduje MIZ~. Na ta
nacin se ohranja celovit in kontinuiran pregled obcine nad pravilnostjo obracunov vrtcev in
izvaja vse ze vzpostavljene notranje kontrole, ki jih tudi sicer izvaja obcina nad poslovanjem
javnega zavoda.
Na enak nacin, kot pri pripravi zahtevkov za marec in april 2020 mora obcina od vrtca tudi pri
pripravi zahtevka za maj 2020 pridobiti izjavo 0 ne/uveljavljanju
drugih ukrepov po
ZIUZEOP. Ce vrtec poda izjavo, da je uveljavil se druge ukrepe po ZIUZEOP, mora obcina
preveriti, ali je vrtec za vrednost iz drugih ukrepov ustrezno znizal zahtevek, kar mora biti
razvidno iz obrazca 1.
Uveljavljanje drugih interventnih ukrepov in prihranki iz naslova zaprtja vrtcev
Po 94. clenu ZIUZEOP-A in 84. clenu ZIUOOPE morajo biti stroski tekocega delovanja vrtca
zmanjsani za prejeta javna sredstva in sredstva, pridobljena iz naslova ukrepov, dolocenih v
interventni zakonodaji. To v praksi pomeni, da mora biti zahtevek za izpad placil starsev do
driavnega
proracuna zmanjsan za vsa sredstva, ki jih je vrtec pridobil iz naslova drugih
interventnih ukrepov ter prihrankov zaradi neopravljenih storitev.
Rok za oddajo zahtevkov na MIZS je sreda, 10. 6. 2020. Zahtevke bo ministrstvo kar
najhitreje obdelalo in posredovalo MF v izplacilo v najkrajsem moznem casu, predvidevamo
datum izplacila 29. 6. 2020.
V kolikor zahtevkov zaradi tehtnih razlogov ne boste mogle oddati v prvem roku, je naslednji rok
sreda, 17.6., s predvideno valuto 9.7.2020.
Ne glede na vse, je skrajni rok za oddajo zahtevkov iz naslova epidemije do 30. junija 2020, za
zahtevke po tem datumu ne moremo jamciti izplacil.

I 2.

POSEBNA OPOZORILA:

•
Pri izracunu izpada placil star'Sev mora vrtec upostevati, da za drugega otroka pridobi
70 % delez placila starsev in za tretjega otroka pridobi 100 % delez placila starsev iz driavnega
proracuna preko aplikacije SPS za celoten mesec maj, tako da za cas, ko je bil vrtec zaprt
oziroma ko je bil otrok odsoten, odsteje stroske neporabljenih zivil.
•

Vsi podatki, na katerih temelji izracun vrtca, morajo biti posodobljeni
iz aplikacij Prosta mesta PSV in ceniki.

•

Podatki v zahtevkih:
./ datum opravljene storitve mora biti 31. 5. 2020 (zahtevek za maD,
./ obrazci morajo biti pod pisani in z zigom,
./ ce zahtevke vrtcu pripravlja zunanji izvajalec - racunovodski servis,
seznani z navodili MIZ~.

•

in razvidni tudi

naj ga vrtec

V skladu s 84. clenom ZIUOOPE pripravi zahtevek obcina ustanoviteljica vrtca oziroma
koncendentka za vse vkljucene otroke v vrtec, ne glede na obcino stalnega prebivalisca

otrok. Glede na dejstvo, da so obtine v mesecu marcu in aprilu 2020 ravnale razlitno. Ene
obtine so kat ustanoviteljice in koncendentke vrtcem pokrile celoten izpad platil starsev,
druge pa so zahtevale, da izpad platil starsev vrtcem pOkrijejo obtine zavezanke.
Svetujemo, da pri zahtevkih za mesec maj sledite dosedanji praksi in medsebojnim
dogovorom med obtinami. Zahtevek za mesec junij 2020 pa naj na podlagi 77. tlena
ZIUOOPE vlozi obtina ustanoviteljica vrtca/koncenentka. Navodila in vzorec zahtevka
bomo posredovali v mesecu juliju 2020.

Lepo pozdravljeni.
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