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Zadeva:      NAVODILO ZA PRIPRAVO ZAHTEVKA ZA POKRITJE IZPADA PLAČIL 
                   STARŠEV ZARADI ODSOTNOSTI OTROK ZARADI KARANTENE ZA 
                   MESEC DECEMBER 2021 IN JANUAR 2022

Spoštovani,

v skladu z 102. členom Zakona o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic 
Covid-19 (Ur.l.RS, št. 152/20; v nadaljevanju: zakon) so starši, katerih otroci ne 
obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, za dneve odsotnosti otroka iz vrtca
oproščeni plačila za vrtec. Staršem se oprostitev plačila za vrtec prizna na podlagi 
izdane odločbe NIJZ o odrejeni karanteni oziroma drugega ustreznega dokazila, ki 
izkazuje odrejeno karanteno ali izolacijo otroka zaradi okužbe z virusom SARS-CoV-2. 

Pokritje sredstev iz naslova izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne vrtce s 
koncesijo 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 Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MZŠ).  

1. Priprava zahtevka za povračilo sredstev izpada plačil staršev zaradi 
karantene za mesec december 2021 in januar 2022

Vrtec, ki uveljavlja pripadajoča sredstva v e-zahtevku, podatke prikaže posebej za 
mesec december 2021 in posebej za mesec januar 2022 na obrazcih, ki sta v prilogi.

Pri izračunu sredstev, ki jih vrtec uveljavlja v zahtevku, mora upoštevati:

- Pri ceni programa odšteti stroške neporabljenih živil;
- V  kolikor  je  uveljavljal  pravico  za  nadomestilo  prihodkov po  kateremkoli  

drugem  ukrepu  iz interventnih  zakonov,  v  prilogi  zahtevka  poda  izjavo, v  
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kateri  navede  člen,  ki  ga  je uveljavljal ter višino prejetih - realiziranih sredstev ter 
znesek, ki ga odšteva od zahtevka.  

Vrtci ste na MIZŠ preko aplikacije SPS za mesec december 2021 in januar 2022 že 
vložili zahtevek za financiranje plačil staršev za vrtec v skladu z Zakonom o 
spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št. 18/21 – ZVrt-G). Določba 10. 
člena, ki se uporablja od 1. 9. 2021 dalje določa, da so starši, ki imajo v vrtec hkrati 
vključena dva otroka, plačila za mlajšega otroka oproščeni, starši pa so oproščeni 
plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede 
na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojih sorojencem. Za navedene upravičence 
plačilo staršev, ki jim je določeno z odločbo CSD, v celoti (100 %) krije državni 
proračun. V primeru  odsotnosti otroka iz vrtca se cena programa zniža za stroške 
neporabljenih živil.  

To pomeni, da se pri izračunu sredstev izpada plačil staršev zaradi karantene 
otrok upošteva le tiste otroke, za katere so plačniki starši. Odsotnost otrok 
zaradi karantene, za katere je namesto staršev plačnik država, pa se v zahtevku, 
kot že pojasnjeno zgoraj, ne upošteva, saj so upoštevani v zahtevku za 
sofinanciranje plačil staršev iz državnega proračuna, ki ga vrtec mesečno 
posreduje na MIZŠ preko  aplikacije SPS. 

2. POSEBNA OPOZORILA

Kot v vseh dosedanjih navodilih veljajo tudi za pripravo zahtevka za mesec december 
2021 in januar 2022 v celoti vsa opozorila glede natančnosti in pravilnosti podatkov, na 
podlagi katerih izračunate sredstva, ki jih uveljavljate do državnega proračuna. 

 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 31.1.2022,
 obrazec mora biti podpisan in žigosan,
 če zahtevek vrtcu pripravlja zunanji izvajalec – računovodski servis, naj ga vrtec 

seznani z navodili MIZŠ.

3. Rok za oddajo zahtevka

Občine pošljejo e-zahtevek s prilogo najkasneje do torka, 22.2.2022 na MIZŠ. 

Zahtevke bo ministrstvo kar najhitreje obdelalo. 

V kolikor bo Vlada RS obravnavala in potrdila prenos sredstev do četrtka, 17.3.2022, 
bodo sredstva izplačana predvidoma še v marcu oziroma ustrezno kasneje, če bodo 
sredstva zagotovljena po tem datumu. 

V kolikor bo Vlada RS obravnavala ter potrdila prenos sredstev do četrtka, 20.1.2022, 
bodo sredstva izplačana predvidoma še v januarju oziroma ustrezno kasneje, če bodo 
sredstva zagotovljena kasneje. 

V kolikor zahtevka zaradi tehtnih razlogov ne boste mogli oddati v prvem roku, je 
naslednji rok do 28.2.2022. 



Prosimo, da zahtevke pošljete čim prej oziroma po možnosti do prvega roka, da 
zagotovimo čim bolj tekoča izplačila. 

Če bo pri preverbi podatkov v zahtevku ugotovljeno, da so podatki nepravilni oz. ne 
izkazujejo dejanskega stanja, bo zahtevek MIZŠ zavrnilo. 

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

S spoštovanjem,                                                                         

                      dr. Andreja Špernjak
     v.d. generalna direktorica  

                                                         Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo

Pripravili:

Finančna služba: 
 Andreja Mlakar, l.r. 

Sektor za predšolsko vzgojo: 
 Vida Starič-Holobar, l.r.

PRILOGA: 
- Obrazec za mesec december 2021 in januar 2022
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