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 OBČINAM
 JAVNIM VRTCEM
 ZASEBNIM VRTCEM S KONCESIJO

Številka: 6030-2/2021/19
Datum : 6. 5. 2021

Zadeva:      NAVODILO ZA PRIPRAVO ZAHTEVKA ZA POKRITJE IZPADA PLAČIL STARŠEV ZA JAVNE 
VRTCE IN ZASEBNE VRTCE S KONCESIJO ZA MESEC APRIL 2021

Spoštovani.

V mesecu aprilu 2021 je v obdobju od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 veljal Odlok o začasni prepovedi 
zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in visokošolskih zavodih
(Ur.l.RS, št. 47/21), ki ga je sprejela Vlada RS in na podlagi katerega se je začasno prenehalo 
izvajati vzgojno-izobraževalno delo v vrtcih. Vrtci so v navedenem obdobju organizirali le nujno 
varstvo za otroke, katerih starši opravljajo delo v sektorjih kritične infrastrukture. 

Od 12. 4. 2021 dalje so bili vrtci ponovno odprti in so za starše plačljivi. 

1. Pravna podlaga za kritje izpada plačil staršev za javne vrtce/zasebne vrtce s koncesijo 

Za javne vrtce/zasebne vrtce s koncesijo, ki so bili v obdobju od 1. 4. 2021 do 11. 4. 2021 zaprti in so 
zagotavljali le nujno varstvo, se za kritje izpada plačil staršev uporablja 126. člen Zakona o 
interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (ZIUOPDVE; Ur.l.RS, št. 
175/20), ki določa obseg in postopek uveljavljanja sredstev iz državnega proračuna za navedene 
vrtce.

V skladu s 126. členom ZIUOPDVE se vrtcem iz proračuna Republike Slovenije krije izpad plačil  
staršev za  obdobje od 1. 4. do 11. 4. 2021 za  dneve  odsotnosti (upoštevajo se delovni dnevi),  
ko  otroci  niso obiskovali  vrtca, ker je bil vrtec zaprt, in sicer v višini znižanega plačila staršev za 
vrtec, ki jim je določeno u odločbo pristojnega CSD. 

Za obdobje od 12. 4. do 30. 4 2021, ko so bili vsi vrtci ponovno odprti, so storitve vrtca za starše  
plačljive. Izjema je odsotnost otroka zaradi karantene (upošteva se tudi odsotnost otroka zaradi 
njegove izolacije zaradi okužbe z virusom SARS CoV-2), ko so starši za dneve odsotnosti otroka 
plačila oproščeni. Oprostitev plačila iz navedenega razloga za dneve odsotnosti (upoštevajo se 
delovni dnevi) otroka z vrtca določa Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-
19 (Ur.l.RS, št. 152/20; v nadaljevanju: ZZUOOP) v 102. členu. 



Javni vrtec/zasebni vrtec s koncesijo uveljavlja ukrep iz 102. člena ZZUOOP in 126. člena  
ZIUOPDVE neposredno pri  občini ustanoviteljici vrtca oziroma občini, ki je zasebnemu vrtcu podelila 
koncesijo za vse vključene otroke v vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok. 

Sredstva nato občina uveljavlja iz proračuna RS tako, da zahtevke posreduje Ministrstvu za 
izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MZŠ).   

V primeru, da javni/zasebni vrtec s koncesijo uveljavlja še kateri drugi ukrep iz zakona, mora 
v izogib morebitnemu dvojnemu financiranju, pridobljena sredstva odšteti.

2. Priprava zahtevka za povračilo sredstev izpada plačil staršev za april 2021

Vrtec uveljavlja pripadajoča sredstva v e-zahtevku, podatke za mesec april pa prikaže v prilogi, 
obrazec 1A in 1B:

 Obrazec 1A: vsebuje podatke za kritje izpada plačil staršev zaradi odsotnosti otroka iz vrtca iz 
razloga odrejene karantene;

 Obrazec 1B: vsebuje podatke za kritje izpada plačil staršev, ko so bili otroci odsotni iz vrtca iz 
razloga, ker je bil vrtec zaprt oziroma je zagotavljal le nujno varstvo. V obrazcu 1B je naveden
tudi skupni seštevek izpada plačil staršev iz obrazca 1A in 1B. 

Pri izračunu sredstev, ki jih vrtec uveljavlja v zahtevku, mora upoštevati:
- Pri ceni programa odšteti stroške neporabljenih živil za april 2021;
- V  kolikor  je  uveljavljal  pravico  za  nadomestilo  prihodkov po  kateremkoli  drugem  ukrepu  iz 

interventnih  zakonov,  v  prilogi  zahtevka  poda  izjavo, v  kateri  navede  člen,  ki  ga  je 
uveljavljal ter višino prejetih - realiziranih sredstev ter znesek, ki ga odšteva od zahtevka za april;

- Pri preračunu cene programa na dan se upoštevajo delovni dnevni v mesecu aprilu (20).

Vrtci za mesec april 2021 vložijo zahtevek za  financiranje plačil staršev za drugega in nadaljnjega 
otroka iz iste družine preko aplikacije SPS na MIZŠ za vse upravičene otroke (tako za odsotne, kot 
tudi morebitne prisotne).

Znesek subvencije, ki ga bo vrtec od MIZŠ pridobil za april iz SPS (70 % plačila staršev za drugega 
otroka in 100 % plačilo staršev za tretjega in nadaljnjega otroka) ustrezno upošteva pri izračunu 
višine sredstev za izpad plačila staršev. V e-zahtevku se torej upošteva znesek izpada plačil staršev 
v višini 100 % za 1. otroka in 30 % za 2. otroka, za odsotne otroke, upoštevaje dneve odsotnosti v 
določenem obdobju. 

3. POSEBNA OPOZORILA

Kot v vseh dosedanjih navodilih veljajo tudi za pripravo zahtevkov za mesec april 2021 v celoti 
posebna opozorila glede natančnosti in pravilnosti podatkov, na podlagi katerih izračunate sredstva, 
ki jih uveljavljate do državnega proračuna. 

Ker pri zahtevkih še vedno ugotavljamo iste napake, prosimo, da:

 Kot datum opravljene storitve navedete datum 30. 4. 2021, 
 Obrazce obvezno podpišite in žigosajte. 



4. Rok za oddajo zahtevka

Občina pošlje e-zahtevek s prilogami najkasneje do torka, 18. 5. 2021 na MIZŠ. 

Zahtevke bo ministrstvo kar najhitreje obdelalo in predložilo vlogo za prerazporeditev sredstev na 
Vlado RS, predvidoma do srede, 26. 5. 2021. V kolikor bo Vlada obravnavala in potrdila prenos 
sredstev do četrtka, 10. 6. 2021, bodo sredstva izplačana predvidoma do petka, 18. 6. 2021, sicer 
pozneje.  

V kolikor zahtevkov zaradi tehtnih razlogov ne boste mogli oddati v prvem roku, je naslednji rok do 
30. 5. 2021. 

Če bo pri preverbi podatkov v zahtevku ugotovljeno, da so nepravilni oz. ne izkazujejo dejanskega 
stanja, jih bo MIZŠ zavrnilo. Zato predlagamo, da zahtevek pošljete čim prej, saj v primeru zavrnitve 
lahko ponovno pošljete pravilni zahtevek še do roka. 

Za morebitna dodatna pojasnila lahko pokličete Finančno službo MIZŠ, tel. 01/400-5364 ali Sektor 
za predšolsko vzgojo, tel. 01/400-5390. 

S spoštovanjem,  

                                                                       mag. Helena Kujundžić Lukaček
    v.d. generalna direktorica  

                                                                             Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

Pripravili:
Finančna služba:
- Andreja Mlakar, l.r.
- Ivica Klopčič, l.r.
Sektor za predšolsko vzgojo:
- Vida Starič-Holobar, l.r.

PRILOGE:
 Obrazci: obrazec 1A in 1B za april 2021
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