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Zadeva:      NAVODILO ZA PRIPRAVO ZAHTEVKOV ZA FINANCIRANJE IZPADA PLAČIL STARŠEV 

ZARADI ODREJENE KARANTENE OTROKOM NA PODLAGI 102. ČLENA ZZUOOP ZA 

OBDOBJE OD 1. DO 23.  OKTOBRA 2020 - ZA JAVNE VRTCE IN ZASEBNE VRTCE S 

KONCESIJO   

 

Spoštovane, spoštovani, 

 
Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (Ur.l.RS, št. 152/20; v nadaljevanju: 
ZZUOOP) je v 102. členu določil, da so starši, katerih otroci od 1. oktobra 2020 ne obiskujejo vrtca zaradi 
odrejene karantene, za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila za vrtec.  
 
Sredstva v višini znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določeno v skladu z odločbo pristojnega CSD, krije 
proračun Republike Slovenije.  
 
  

1. PRIPRAVA IN ODDAJA ZAHTEVKOV ZA FINANCIRANJE IZPADA PLAČIL STARŠEV V OBDOBJU OD 
1. DO 23. OKTOBRA 2020 IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA   

 
Od 1. oktobra 2020 do vključno 23. oktobra 2020 je v vrtcih naraščalo število otrok, ki jim je bila odrejena 

karantena bodisi zaradi potrjene okužbe s Covid-19, bodisi zaradi visoko rizičnega stika z okuženo osebo. Za 
vse primere odsotnosti otroka zaradi odrejene karantene, ki se izkazuje z odločbo Ministrstva za zdravje, so 

starši za dneve odsotnosti otroka, oproščeni plačila za vrtec.  
 
V obdobju od 26. oktobra  do 30. oktobra 2020 so vrtci na podlagi Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v 

zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Ur.l.RS, št. 
152/20) delovali v zmanjšanem obsegu, ki je zagotavljal le nujno varstvo za otroke, katerih starši so zaposleni in 
varstva ne morejo zagotoviti na drug način. Odločitev o obsegu nujnega varstva so sprejemali župani s 
posebnim sklepom. Za navedeno obdobje bo interventni zakon, ki se že pripravlja, določil pravno podlago za 
kritje celotnega izpada plačil staršev, ko otroci vrtca niso obiskovali. Zato se bo lahko zahtevke za izpad 
plačila staršev za to obdobje vlagalo šele po sprejetju interventnega zakona. Obveznosti občin ostajajo 
tudi v tem obdobju nespremenjene, skladne s sklenjenimi pogodbami z vrtci. 

 
Ker je prišlo po 17. oktobru 2020 do težav pri obravnavanju oseb s tveganimi stiki s strani NIJZ in posledično do 
neizdajanja odločb o odrejeni karanteni, predlagamo, da se v izogib kasnejšim poračunom za vse nesporne 
odsotnosti otroka iz vrtca zaradi odrejene karantene na podlagi dokumentacije, s katero razpolaga 
vrtec, prizna staršem oprostitev plačila ter se vloži zahtevek za kritje izpada plačil staršev.  

 
Pokritje sredstev iz naslova izpada plačil staršev za vrtce uveljavlja občina ustanoviteljica oziroma občina 
koncedentka, ki je zasebnemu vrtcu podelila koncesijo za vse vključene otroke v vrtec, ne glede na občino 

stalnega prebivališča otrok z zahtevkom, ki je priloga te okrožnice, tako da ga posreduje MIZŠ. Na ta način se 
ohranja celovit in kontinuiran pregled občine nad pravilnostjo obračuna vrtcev in izvedba vseh že vzpostavljenih 
notranjih kontrol, ki jih tudi sicer izvaja občina nad poslovanjem javnega zavoda.  
 



 

Občina  mora od vrtca pri pripravi zahtevka za oktober 2020 pridobiti izjavo o ne/uveljavljanju drugih ukrepov 
po ZZUOOP v izogib morebitnemu dvojnemu financiranju. Če vrtec poda izjavo, da je uveljavljal tudi druge 
ukrepe, mora vrtec to dejstvo v zahtevku do občine navesti tako, da citira člen ZZUOOP, višino sredstev, 

ki jo je uveljavljal ter znesek realiziranih sredstev. Občina mora preveriti, ali je vrtec za vrednost realiziranih 
sredstev iz drugih ukrepov ustrezno znižal zahtevek za oktober tako, da ne bo prišlo do dvojnega financiranja in 
ta znesek tudi prikazati v obrazcu 1. 
 

Rok za oddajo zahtevkov na MIZŠ je najkasneje v četrtek, 12.11.2020.  Zahtevke bo ministrstvo obdelalo in 

posredovalo vlogo za razporeditev sredstev Ministrstvu za finance. V kolikor bo Vlada obravnavala in potrdila 

prenos sredstev do 26.11.2020, predvidevamo, da bomo lahko v skladu s pravilnikom, ki ureja zaključek 

izvrševanja državnega proračuna, pripravili odredbe z datum izplačila do 16.12.2020. Če Vlada gradiva ne 

bo obravnavala v navedenem roku, odredb ne bo možno pripraviti pravočasno v skladu s pravilnikom in bo 

izplačilo zapadlo v leto 2021.  

 

V kolikor zahtevkov zaradi tehtnih razlogov ne boste mogli oddati v prvem roku, je skrajni rok za oddajo 
30.11.2020, s predvideno valuto izplačila v januarju 2021. Po tem datumu občina povračila sredstev ne more 
več uveljavljati. 

 

 

2. POSEBNA OPOZORILA 

 

 Vrtci vložijo zahtevke v SPS za vse otroke, tako kot običajno (za celoten mesec oktober);  za 

drugega otroka pridobijo 70% delež plačila staršev, za tretjega in nadaljnje otroke pa 100% delež plačila 

staršev. Če je bil otrok odsoten, se odšteje stroške neporabljenih živil. 

 Vsi podatki, na katerih temelji izračun vrtca, morajo biti posodobljeni in razvidni tudi iz aplikacij Prosta 

mesta PŠV in ceniki.   

 Podatki v zahtevkih: 

 datum opravljene storitve mora biti 23. 10. 2020 (zahtevek za oktober), 

 obrazci morajo biti podpisani in žigosani, 

 če zahtevke vrtcu pripravlja zunanji izvajalec – računovodski servis, naj ga vrtec seznani z navodili 

MIZŠ. 

 Zahtevek pripravi občina ustanoviteljica vrtca oziroma koncendentka za vse vključene otroke v vrtec, ne 

glede na občino stalnega prebivališča otrok. Občine se lahko medsebojno dogovorijo tudi za drugačno 

rešitev. 

 Vrtci so dolžni za vsakega otroka, za katerega uveljavljajo pokritje izpada plačil staršev hraniti 

dokumentacijo, ki izkazuje odrejeno karanteno še 10 let po prejemu sredstev iz državnega proračuna.  

 

Prosimo, da zahtevke oddajate čim prej oz. če je le možno pred skrajnimi roki in tako omogočite čim 

bolj tekoče in sprotno delo in posledično tudi izplačilo.  

 

 

Lepo pozdravljeni. 

 

 

                   Anton Baloh 

                            generalni direktor  

                 Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo  

  

                                                           

Pripravili: 

Sektor za predšolsko vzgojo 

Finančna služba 
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