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POVPRAŠEVANJE 

Odsotnost otrok v vrtcu 

 

VPRAŠANJE 

 

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s prošnjo po posredovanju vprašanja 

občinam glede urejanja odsotnosti otrok v vrtcu. 

  

In sicer je občino zanimalo: 

• Na kakšen način imajo občine urejeno odsotnost otrok iz vrtca? 

• Ali morajo starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca plačevati vrtec ter v kakšnem 

odstotku oz. višini? 

Občina je želela izvedeti, kako imajo občine to urejeno. 

 

ODGOVORI OBČIN 

 

1. BREŽICE 

 

Prejeli smo zaprosilo za posredovanje podatka kako imamo občine urejeno odsotnost otrok v 

vrtcih, na pobudo občine, ki po podatku povprašuje. 

Akt, ki ureja način plačevanja oziroma oprostitve plačila odsotnosti je Sklep o določitvi cen 

programov predšolske vzgoje v vrtcih Občine Brežice (v nadaljevanju: Sklep). 

V občini Brežice bi lahko odsotnosti definirali na dva načina: 

• Odsotnost, ko starši ne plačajo stroškov neporabljenih živil; navajam 2. člen Sklepa: 

 

(1) Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo 42,96 

EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se staršem plačilo zniža za stroške neporabljenih 

živil, v kolikor je odsotnost vrtcu sporočena do 8. ure istega dne. Stroški živil se odštejejo v višini enakega 

odstotka od cene živil, kot je določeno plačilo staršev. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih 

živil, v kolikor je vnaprej napovedana.  

(2) V kolikor starši vnaprej napovedo, da otrok bo v vrtcu, se jim ob morebitnem neprihodu zaračuna 

celotna oskrbnina in živila za dan neprihoda, razen v primeru zdravniškega opravičila, oziroma potrdila 

pediatra.  
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• Odsotnost, ki je dolgotrajna in vnaprej napovedana (praksa kaže, da se le-te 

poslužujejo v času poletnih počitnic) – v letu 2021 je opazen porast uveljavljanja te 

pravice; navajam 3. in 4. člen Sklepa: 

 

(1) Starši otrok, za katere je Občina Brežice po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 

predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo (oziroma začasen izpis) zaradi počitniške 

odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši 

uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 15 delovnih dni in največ dva meseca v koledarskem 

letu. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje zadnji dan pred odsotnostjo otroka iz vrtca. 

V kolikor je odsotnost razporejena v dveh zaporednih mesecih, se za obračun odsotnosti šteje 22 delovnih 

dni na mesec.  

(2) Starši lahko uveljavljajo rezervacijo izjemoma tudi med letom v kolikor je vnaprej napovedana in 

traja neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni.  

(3) Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem 

trajanju največ 2 meseca letno.  

(4) Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo znižano plačilo za 

rezervacijo (oziroma začasen izpis) otroka le za najstarejšega otroka.  

 

Staršem se za obdobje največ dveh mesecev, ko koristijo rezervacijo oziroma otroka začasno izpišejo iz 

vrtca, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški se obračunajo v višini 25 % od plačila 

staršev, določenega na podlagi razvrstitve v plačilni razred.  

 

2. CERKVENJAK 

 

Posredujem povezavo do Sklepa o določitvi cene programov vrtca, kjer so določeni tudi pogoji 

za oprostitve v primeru odsotnosti otrok. 

Povezava: 

http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=5a1e7ecb-

cd29-4e0b-b538-8bd5ba2ce700 

 

3. DOBROVNIK 

 

Posredujem odgovor za Občino Dobrovnik. 

Obračunavanje odsotnosti otrok imamo urejeno v 18. členu Pravilnika o postopku vpisa otrok 

v vrtec in druga pravila poslovanja vrtca (Uradne objave Občine Dobrovnik, št. 5/2017), ki 

določa naslednje: 

- za prvi dan otrokove odsotnosti se stroški živil ne odračunajo, razen v času šolskih 

počitnic, ko starši izostanek otroka v vrtcu  v naprej napovejo; 
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- za odsotnost otroka nad šest delovnih dni se za prvi dan ne odračuna nič, naslednjih 

pet dni se odračunajo stroški živil in nadalje se v primeru zdravniškega potrdila 

odračunajo oskrbni dnevi; 

- stroški živil, ki se staršem odračunajo pri manjkajočih dnevih, se odračunajo v višini 

odstotka od cene programa, ki ga starš plačuje; 

- za odsotnost otroka nad enim mesecem  s priloženim zdravniškim potrdilom, se 

staršem zaračuna 25 % od deleža staršev. 

 

4. HRPELJE-KOZINA 

Starši otrok, za katere je občina po veljavni  zakonodaji dolžna kriti del cene programov vrtca, 

lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi začasnega izpisa otrok enkrat letno v obdobju od 1. junija do 

30. septembra, in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka v trajanju najmanj enega meseca in 

največ dveh mesecev.« 

Starši so začasni izpis otroka in rezervacijo dolžni upravi vrtca napovedati najmanj 15 dni pred 

prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. 

V času, ko je otrok začasno izpisan iz vrtca, plačajo starši rezervacijo v višini 50 % prispevka iz 

plačilnega razreda, ki jim je bil določen z Odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca, 

znižano za sorazmerni delež stroškov neporabljenih živil. 

Razliko med plačilom rezervacije staršev in ekonomsko ceno programa, znižano za sorazmerni 

del stroškov neporabljenih živil, zagotavlja občina. 

V primeru, ko imajo starši v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok se 50 % znižanje prispevka 

ne upošteva v delu prispevka, ki se vrtcu zagotavlja iz državnega proračuna v skladu z Zakonom 

o vrtcih, in v povezavi z Zakonom za uravnoteženje javnih financ. 

 

5. KRANJ 

 

V Mestni občini Kranj imamo vprašanji urejeni v Sklepu o določitvi cen vzgojno – varstvenih 

programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine Kranj, katerega uradno prečiščeno besedilo 

najdete TUKAJ. 

 

6. KRŠKO 

 

Pošiljamo vam odgovor na zastavljeni vprašanji s strani Občine Krško. 

 

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se od cene programa odšteje znesek za neporabljena živila. 

Staršem se znesek za neporabljena živila začne odštevati prvi dan javljene odsotnosti vrtcu 

najkasneje do 8.00 ure.  

 

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2021/10/sklep-o-dolocitvi-cen-vzgojno-varstvenih-programov-v-javnih-vrtcih-na-obmocju-mestne-obcine-kranj-upb1.pdf


V primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma tri teden, se za dneve 

odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni plačilo staršev obračuna od polovice dnevne cene, 

znižane za znesek neporabljenih živil, v primeru, ko starši vrtcu predložijo zdravniško potrdilo. 

V tem primeru se prvi dan odsotnosti otroka računa od prvega delovnega dne odsotnosti otroka 

iz vrtca zaradi bolezni, katero starši vrtcu javijo najkasneje do 8.00 ure in se zaključi zadnji dan 

delovnega dne odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni. 

 

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za otroka, ki je že vključen v vrtec, v obdobju od 1. 6. do 30. 

9. , če želijo za svojega otroka zagotoviti mesto v enoti vrtca, v katero je že vključen. Rezervacijo 

lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca in so 

jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje do 25. 5.. Starši plačajo rezervacijo v višini 25% od 

plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca. 

 

7. LITIJA 

 

V zvezi z vašim vprašanjem vam sporočamo, da se v občini Litija v primeru odsotnosti otroka iz 

vrtca odštejejo stroški prehrane pod pogojem, da je odsotnost pravočasno najavljena – najkasneje 

do 8.00 ure tekočega dne. 

 

Starši so sicer tudi v času odsotnosti otroka zavezani za plačilo vrtca. Izjema je odsotnost otrok v 

primeru odrejene karantene, ko so starši v celoti oproščeni plačila na podlagi 102. člena ZZUOOP. 

Poleg tega Občina Litija za otroke, za katere je zavezanka za doplačilo vrtca, v primeru najmanj 

enomesečne počitniške ali bolniške rezervacije staršem zagotavlja polovično oprostitev plačila 

vrtca.  

8. MEDVODE 

 

K 1. vpr.: 

Evidenco odsotnosti otrok vodi vrtec.  

 

K 2. vpr.: 

Za čas odsotnosti otroka v vrtcu se od oskrbnine odšteje višina stroška za prehrano (trenutna cena 

1,90 eur dnevno).  

Starši otrok, za katere je Občina Medvode po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa 

predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka 

enkrat letno v obdobju od 1. 6. do 30. 9. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno 

odsotnost otroka, vendar najdlje za čas enega meseca in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti 

najkasneje sedem dni pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca. V tem času starši plačajo 

rezervacijo v višini 40% zneska, ki jim je določen z odločbo centra za socialno delo o višini plačila 

staršev. 

 



9. METLIKA 

 

V Občini Metlika se odsotnost odšteva, če je otrok odsoten več kot en dan zaporedoma po 

predhodni odjavi. Odšteje se strošek živil glede na plačilni razred. V primeru rezervacije (daljše 

odsotnosti) pa po sklepu Občinskega sveta Občine Metlika starši plačajo 50 % prispevka 

oskrbnine od plačilnega razreda, v katerega je razporejen vaš otrok. Starši, ki imajo stalno 

bivališče v drugi občini, plačajo %, ki ga je za rezervacijo določila njihova občina. 

 

10. NAKLO 

 

K 1. vpr.: 

Odsotnost otrok iz vrtca imamo opredeljeno v sklepu o določitvi cen programov v vrtcu pri 

Osnovni šoli Naklo. 

https://www.e-obcina.si/vsebina/uradno-glasilo-slovenskih-obcin-st-492017 

 

K 2. vpr.: 

Starši plačajo rezervacijo v višini 40% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za 

program vrtca. 

 

11. PESNICA 

 

V naših vrtcih imamo priznamo odsotnost otroka, če otroka ni v vrtcu  celi mesec – to je od 1. do 

30 oz. 31 v mesecu, zaradi bolezni. Prav tako odsotnost otroka priznamo v času šolskih počitnic 

– to je julija in avgusta.   Odsotnost v času šolskih počitnic priznamo, le otrokom, ki obiskujejo 

vrtce v naši občini.  

V času odsotnosti otroka starši plačajo 30 % njim določenega plačila.  

 

12. SVETA TROJICA V SLOVENSKIH GORICAH 

 

Glede zastavljenih vprašanj lahko podam naslednje informacije: 

Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za odsotnost 

otrok od naslednjega napovedanega dne dalje, v sorazmerni višini plačila za program vrtca. Starši 

so dolžni napovedati odsotnost otroka iz vrtca najkasneje dva dni pred prvim dnem odsotnosti.  

Dnevni odbitek za živila znaša: 

• Celodnevni program           1,45 EUR 

• Poldnevni program             1,31 EUR 

• Skrajšan program                1,23 EUR. 

Starši otrok, za katere je Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah po veljavni zakonodaji dolžna 

kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno. 
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Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca, 

v koledarskem letu. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 5 delovnih dni pred 

prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 35% njim določenega 

zneska. 

V primeru odsotnosti otroka več kot 14 delovnih dni zaradi bolezni ali drugih opravičljivih, 

objektivnih in nepredvidljivih razlogov, ki morajo biti izkazani z ustreznim zdravniškim 

potrdilom, plačajo starši 35% njim določene cene oz. plačilnega razreda za prvi mesec odsotnosti, 

za odsotnost daljšo od enega meseca pa se starše plačila vrtca oprosti, vendar najkasneje do konca 

šolskega leta. 

13. ŠKOFJA LOKA 

Vezano na vaše vprašanje vam posredujemo Sklep o določitvi cene programov v vrtcih Občine 

Škofja Loka, ki poleg cene, ureja tudi odsotnost (letno v času počitnic in bolezensko zaradi 

bolezni) otrok iz vrtca/in s tem povezano znižano plačilo vrtca zaradi odsotnosti. Sklep najdete 

TUKAJ. 

14. TRBOVLJE 

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, 

neprekinjena odsotnost za celoten mesec. Starši morajo pisno napovedati rezervacijo najkasneje 

do 26. junija, ta pa znaša 30 % cene od vrednosti plačila, določeno z odločbo o določitvi plačila 

vrtca (CSD).  

V primeru zdravniške odsotnosti ali kakšne druge celomesečne odsotnosti, starši plačajo 50 % 

cene programa brez stroškov živil.  

Za dneve odsotnosti starši poravnajo strošek prehrane za dejansko število dni v mesecu, v 

primeru če je otrok prisoten največ 4 dni pa tudi samo 50 % cene programa.  

Za odjavo morajo starši obvestiti vzgojiteljico ali sporočiti na upravo vrtca do 8.30 ure, od 

septembra dalje je to mogoče storiti tudi preko eAsistenta, da se jim lahko upošteva odsotnost 

otroka v vrtcu.  

15. TRZIN 

Na povezavi vam posredujem veljavni sklep glede rezervacij v vrtcu – sklep. 

16. VERŽEJ 

v zvezi z vašim povpraševanjem glede odsotnosti otroka v vrtcu vam za Občino VERŽEJ 

podajamo sledeči odgovor: 

s Sklepom je določeno: 

https://skupnostobcin.si/wp-content/uploads/2021/10/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-v-vrtcih-obcne-skofja-loka-19_2020.pdf
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- za dneve napovedane odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od naslednjega 

dne najprej od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti živil. 

- če otrok ne obiskuje vrtca več kot 21 delovnih dni, se staršem zaračuna za te dni 30% polne cene 

oskrbe. 

- če otrok iz zdravstvenih razlogov ne obiskuje vrtca več kot 21 delovnih dni, se v celoti oprosti 

plačilo vrtca (zdravniško spričevalo) 

V času počitnic v mesecih julij in avgust starši plačajo za vse dni odsotnosti 25 % cene vrtca. 

Strnjena odsotnost mora trajati najmanj 5 dni. 

*** 

Zbral: Sekretariat SOS 


