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POVPRAŠEVANJE 

Rezervacije mest v vrtcih iz zdravstvenih razlogov 

 

Na Skupnost občin Slovenije se je v zvezi z ureditvijo rezervacij mest v vrtcih iz zdravstvenih 

razlogov obrnila občina članica, ki jo je zanimala praksa ostalih občin.  

  

Zanimalo nas je: 

1. V katerih primerih lahko starši uveljavljajo rezervacijo mesta v vrtcu iz zdravstvenih 

razlogov - kako jih časovno in finančno oziroma odstotkovno opredeljujete? 

2. Ali omogočate koriščenje rezervacije mesta v vrtcu iz zdravstvenih razlogov v primeru, 

če družina dobi novorojenčka in starejšega ali starejše otroke za nekaj časa preventivno 

vzame iz vrtca? 

  

PREJETI ODGOVORI: 

 

1.   

Rezervacije iz zdravstvenih razlogov trenutno nimamo. Razmišljamo pa, da bi jo opredelili v 

našem Sklepu v prihodnje.  

Trenutno imamo urejeno zgolj »počitniško rezervacijo«. 

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 tudi izven obdobja 

poletnih počitnic; navajam 3. in 4. člen Sklepa: 

(1) Starši otrok, za katere je Občina   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.  
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(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.    

Na podlagi Sklepa, ki ga je sprejel občinski svet občine, lahko za neprekinjeno odsotnost otroka 

nad 30 dni zaradi bolezni,  starši uveljavljajo znižanje prispevka za en plačilni razred. Pisna 

prošnja, s priloženim zdravniškim potrdilom se odda v vrtcu v katerega je otrok vključen, 

najkasneje v roku 5 dni od zaključka odsotnosti. Znižanje prispevka za en plačni razred lahko 

uveljavijo tudi v primeru, ko družina dobi novorojenčka, pediater pa oceni , da je zaradi 

zdravja novorojenčka smiselno začasno imeti doma tudi starejšega otroka. Tudi v tem primeru 

se rezervacija lahko uveljavlja le na podlagi zdravniškega potrdila in strnjeni odsotnosti nad 

30 dni.  

Dodatno se plačilo staršev za otroka v vrtcu lahko zniža za dva plačna razreda še v naslednjih 

izjemnih primerih: 

• Eden od staršev varovanca vrtca konstantno neguje bolnega drugega otroka, kar je 

razlog, da ne more hoditi v službo; 

• Enega ali oba starša doleti nenadna težja bolezen ali nesreča, ki bistveno spremeni 

dosedanji način življenja družine in o tem obstajajo dokazila. V tem primeru se plačilo 

zniža le do ureditve stanja, vendar ne več kot za  6 mesecev. 

 

3.   

1. Rezervacija se lahko uveljavlja kadarkoli med letom na podlagi zdravniškega potrdila. Ne 

sme biti krajša od 21 delovnih dni skupaj. Za čas rezervacije starši plačajo 50% manj kot jim je 

določeno z odločbo CSD.  

2. Rezervacija je možna le na podlagi zdravniškega potrdila ne glede na razlog (kot je 

navedeno zgoraj).  

 

4.   

Izvleček iz sklepa o določitvi cen v vrtcu  : »V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi 

utemeljenih zdravstvenih razlogov nad 30 dni, lahko starši uveljavljajo rezervacijo za največ 

90 dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30% njim določenega 

prispevka plačila programa vrtca. Rezervacijo zaradi utemeljenih zdravstvenih razlogov starši 

uveljavljajo na osnovi oddane vloge, kateri mora biti predložena ustrezna zdravniška 

dokumentacija oz. zdravniško potrdilo. Vlogo oddajo najkasneje v roku 5 delovnih dni po 

zaključku odsotnosti na naslov vrtca. Vlogo za to rezervacijo lahko oddajo starši, ki imajo 

skupaj z otrokom stalno prebivališče na območju Občine  . O upravičenosti do ustrezno 

znižanega plačila odloči vrtec po predhodnem soglasju Občinske uprave.  



Dodatno olajšavo lahko uveljavljajo starši, ki imajo v vrtec vključenega samo enega otroka in 

starši, ki imajo v vrtec vključenih več otrok hkrati, vendar le za starejšega otroka, za mlajše 

otroke pa olajšave ne morejo uveljaviti.« 

 

5.   

Daljšo odsotnost otroka starši napovedo pisno v obliki rezervacije. Rezervacijo vrtca se staršem 

obračuna od prvega dne odsotnosti otroka dalje, v višini 50% od plačila, ki jim je določeno z 

odločbo o znižanju plačila vrtca pred odsotnostjo. 

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo v primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki 

zahtevajo daljšo neprekinjeno odsotnost otroka, in sicer 15 in več delovnih dni, s predložitvijo 

ustreznega zdravniškega potrdila. 

V praksi torej izgleda tako, da starš prinese izpolnjen obrazec za rezervacijo zaradi bolezni, 

kjer je poleg ali na obrazcu zavedeno opravičilo z žigom in podpisom odgovornega pediatra. 

Za čas, ki je naveden na obrazcu, se obračuna 50% plačila, določenega z odločba o znižanju 

plačila vrtca. Predvidevamo, da so doma tudi preventivno, vendar tega ne sprašujemo, saj 

nam zakonodaja tega ne dopušča;  zadostuje zdravniško potrdilo/opravičilo. 

 

6.   

1. Mestna občina  ima pogoje za uveljavljanje z začasne odsotnosti otroka zapisane v 4. členu 

Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne 

občine  UPB-1. 

Starši otrok, za katere je Mestna občina   po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa 

predšolske vzgoje v vrtcu, lahko: 

- uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno 

odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 

% mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno 

odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet; 

- uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo 

zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost otroka 

nad 15 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % mesečnega 

prispevka staršev za program, v katerega je vključen. V tej višini plačila staršev je strošek 

neporabljenih živil že odštet. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo 

in začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne sofinancira 

oziroma financira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna. 

Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije obvestijo vrtec 14 dni pred nastopom 

odsotnosti.  

To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina   po veljavnih predpisih 

dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike 

med ceno programa in plačilom staršev. 



2. Koriščenje zdravstvene rezervacije je možno pod pogoji, ki so določena s 4. členom Sklepa 

o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Mestne občine   

UPB-1. 

 

7.   

1. V Občini   lahko starši uveljavljajo bolniško rezervacijo v primeru najmanj enomesečne 

neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca ob predložitvi originalnega zdravniškega potrdila. 

Plačilo staršev znaša v tem primeru po odštetih stroških prehrane 50% njihovega siceršnjega 

plačila. 

2. Tudi v primeru preventive omogočamo rezervacijo le ob predložitvi zdravniškega potrdila. 

 

8.   

1. Za odsotnosti zaradi bolezni, ki trajajo neprekinjeno najmanj 15 delovnih dni in se 

dokazujejo z zdravniškim potrdilom, se staršem zaračuna rezervacija mesta v višini 25 % z 

odločbo o plačilu vrtca določenega prispevka. 

2. Ne. 

 

9.   

Pri nas imamo sklep Občinskega sveta, ki določa ureditev rezervacij. Sklep med drugim določa 

začasni izpis-rezervacijo tudi zaradi bolezni ali poškodbe otroka, na podlagi ustreznih 

zdravniških potrdil, vendar šele od 31. dneva odsotnosti dalje. Za rezervacijo, zaradi bolezni 

ali poškodbe, starši plačajo 30 % od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda. 

Pri vseh primerih zdravstvene odsotnosti se upošteva zdravniško dokazilo/potrdilo. 

 

10.   

V skladu s  Sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine  

se  lahko  za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka v trajanju najmanj 30 koledarskih 

dni (prvi upoštevani dan odsotnosti je delovni dan), na osnovi vloge staršev, ob predložitvi 

ustreznega zdravniškega potrdila, plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša plačilo 

za prvi mesec odsotnosti 30 % njim določenega  zneska plačila, za naslednja dva meseca pa  se 

starše plačila vrtca oprosti. 

Starši lahko koristijo pravico iz predhodnega odstavka za neprekinjeno bolezensko odsotnost 

otroka iz vrtca v skupnem trajanju največ 3 mesece letno. Navedeno pravico lahko starši 

koristijo le za otroka, za katerega se ne financira oz. sofinancira plačilo staršev iz državnega 

proračuna. O znižanju plačila v prvem mesecu odsotnosti otroka zaradi bolezni in oprostitvi 

v naslednjih dveh mesecih odloča pristojni organ Mestne uprave Mestne občine  .  

 

11.   

1. Občina   ima sprejet Sklep o določitvi dodatnih olajšavah v primeru daljše odsotnosti otroka 

iz vrtca, pri čemer zaradi bolezni, ki traja en cel mesec ali več mesecev starši plačajo 20% 

določenega prispevka njihovega plačilnega razreda. Zdravniško potrdilo je obvezno.   



2. Da, če traja rezervacija ves mesec ali več mesecev (torej ob enakih pogojih kot zgoraj 

navedeno), pri čemer morajo starši priložiti zdravniško potrdilo.  

 

12.   

V našem zavodu Vrtci občine   starši ne morejo uveljavljati rezervacije mesta v vrtcu iz 

zdravstvenih razlogov. 

Prav tako ne omogočamo koriščenje rezervacije mesta v vrtcu iz zdravstvenih razlogov v 

primeru, če družina dobi novorojenčka in starejšega otroka preventivno za nekaj časa vzamejo 

iz vrtca. 

 

13.   

Izvleček iz sklepa o določitvi cen programov v  vrtcu: 

- Starši oziroma skrbniki otrok, za katere je Občina   po veljavni zakonodaji dolžna kriti del 

cene vrtca, lahko uveljavijo rezervacijo v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko 

uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj trideset in največ šestdeset koledarskih 

dni. Starši so dolžni vrtcu napovedati otrokovo odsotnost najpozneje en teden pred prvim 

dnem odsotnosti. Starši pri tem plačajo rezervacijo v višini 40% od plačila, ki jim je določeno z 

odločbo o višini plačila za program vrtca. 

- Starši, ki rezervacije v poletnih mesecih ne uveljavljajo, to pravico lahko izkoristijo kateri koli 

mesec med letom, vendar le enkrat letno za najmanj trideset in največ šestdeset koledarskih 

dni. Starši so odsotnost otroka dolžni vrtcu napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem 

odsotnosti. 

- Bolniška odsotnost otroka se na podlagi zdravniškega potrdila upošteva, kadar je otrok 

odsoten 10 ali več strnjenih delovnih dni. Za odsotne dneve se zaračunava polovični prispevek 

staršev od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila programa vrtca. Boleznina se 

upošteva, če starši odsotnost otroka iz vrtca javijo (preko spletnega portala) najkasneje do 7.30 

ure tekočega dne. V primeru, da je odsotnost javljena kasneje, se upošteva z naslednjim dnem. 

- Znižano plačilo zaradi začasnega izpisa (rezervacije) in bolniške odsotnosti otroka ne velja v 

primeru, če se plačilo vrtca financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna. 

 

14.   

1. Starši otrok, za katere je Mestna občina   po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 

programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko v vrtcu dodatno 

uveljavljajo financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni.  

Če otrok zboli in zaradi tega ne obiskuje vrtca, so starši oproščeni plačila vrtca za vsak 

obračunski dan, ki presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka. Mestna občina   

sofinancira plačilo staršev za največ 60 obračunskih dni v koledarskem letu, in sicer pod 

naslednjimi pogoji: po koriščenju sofinanciranja 30 obračunskih dni, se sofinanciranje lahko 

izjemoma odobri še za največ dodatnih 30 obračunskih dni v koledarskem letu, po 

predhodnem soglasju uprave vrtca, in sicer pod pogojem, da za izbrano obdobje in izbrano 

enoto vrtca ni izražen interes po vključitvi drugih otrok, kar je razvidno iz prejetih vlog za vpis 



v vrtec. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo pristojni 

upravi vrtca najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti.  

Navedena dodatna olajšava plačil staršev velja le za prvega otroka, če je istočasno več otrok v 

družini vključenih v vrtec.  

2. Ne, ker ne gre za bolezen otroka. 

 

15.   

1. V Občini  lahko starš uveljavi rezervacijo samo na osnovi vloge in mnenja zdravnika 

specialista, vso zdravstveno dokumentacijo in potem občina financira 50% cene starša. 

2. Če družina dobi otroka, koriščenje rezervacij za starejšega ni mogoče. 

 

16.   

1. Prepis iz našega veljavnega sklepa:  

(1) V primerih nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno 

odsotnost otroka (najmanj 30 in ne več kot 60 koledarskih dni), lahko starši v vrtcu 

uveljavljajo  dodatno znižanje plačila s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških 

potrdil. Vrtec obračuna plačilo staršev tako, da znaša plačilo staršev za prvi mesec 25 % 

njihovega določenega plačila za program vrtca, v katerega je bil otrok vključen pred 

odsotnostjo, naslednji mesec so starši oproščeni plačila vrtca. 

(2) V izjemnih primerih, kadar bolniška odsotnost traja več kot 60 koledarskih dni, so starši 

oproščeni plačila vrtca, samo po predhodnem soglasju z občino ustanoviteljico. 

2. Takšne prakse nimamo.  

 

17.   

1. Občina   staršem omogoča koriščenje rezervacije za čas dolgotrajnejše (najmanj mesec dni 

neprekinjeno) odsotnosti njihovih otrok iz vrtca, a zadnja leta pod strožjimi pogoji kot pred 

tem, saj se je tedaj število tovrstnih odsotnosti iz leta v leto povečevalo in smo ugotavljali tudi 

izkoriščanja. Za te namene nimamo posebne vloge, ampak jo je potrebno staršem napisati 

individualno, pri čemer pa ne zadošča zgolj potrdilo izbranega pediatra, temveč zahtevamo 

dokazilo o specialističnem in/ali bolnišničnem zdravljenju. Če tega nimajo ali ga ne dostavijo, 

vlogi ni ugodeno. Rezervacijo iz zdravstvenih razlogov v vsakem ugodenem primeru 

priznamo največ za en mesec v posameznem šolskem letu. Kadar je staršem rezervacija iz 

zdravstvenih razlogov ugodena, so zavezani za plačilo 40 % siceršnjega plačila. 

2. V primerih odsotnosti starejših sorojencev iz vrtca zaradi razloga prihoda novega 

družinskega člana morebitni vloženi vlogi za odobritev odsotnosti iz zdravstvenih razlogov 

ne ugodimo. Z ozirom na priporočila nekaterih pediatrov staršem, naj po rojstvu otrok starejši 

otroci nekaj časa ne obiskujejo organiziranih oblik varstva, temu ne oporekamo, vendar smo 

mnenja, da v takih primerih ne more iti (in dejansko ne gre) za odsotnost iz zdravstvenih 

razlogov. V kolikor starši starejšega otroka pustijo doma, so zavezani za redno plačilo oz. se 

jim odbijejo le stroški prehrane (kot ob siceršnjih odsotnostih). 

 



18.   

Starši, za katere je Občina   po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske 

vzgoje in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, lahko enkrat v koledarskem 

letu uveljavljajo oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi bolezni oziroma poškodbe ni 

obiskoval vrtca najmanj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni.  

Prav tako lahko starši na podlagi vloge CSD in priložene dokumentacije za otroke, ki so 

upravičeni do dodatka za nego otroka, skladno s 3. podstavkom 79. člena Zakona o 

starševskem varstvu in družinskih prejemkih, uveljavljajo višjo oprostitev subvencioniranja 

vrtca.  

 

19.   

1. V vrtcu staršem omogočamo zmanjšano plačilo vrtca, v primeru odsotnosti zaradi 

zdravstvenih razlogov, in sicer na podlagi 4. člena sklepa o določitvi cen programov 

predšolske vzgoje, številu otrok v oddelkih in rezervaciji v javnih vrtcih Občine  , ki določa: 

V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni, ko starši prehodno najavijo 

otrokovo odsotnost se mesečno plačilo zmanjša: 

- če je otrok odsoten do 10 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti 

prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred), 

- če je otrok odsoten od 11 do 20 delovnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti 

prehrane (glede na vrednost za posamezni plačilni razred), in še 20 % od ostanka plačila (s 

predloženim zdravniškim spričevalom), 

- če je otrok neprekinjeno odsoten 21 delovnih dni ali več se od plačila odšteje sorazmerni del 

vrednosti prehrane (glede na plačilni razred) in še 50 % od ostanka plačila (s predloženim 

zdravniškim spričevalom).  

Zdravniško spričevalo je potrebno dostaviti v računovodstvo do zadnjega v mesecu, sicer se 

zdravniško spričevalo upošteva pri naslednjem obračunu. Ta določila veljajo za otroke, ki 

imajo stalno bivališče v občini  . 

2. V kolikor to predlaga pediater in za to napiše zdravniško potrdilo, ravnamo enako kot 

napisano zgoraj.  

 

20.   

V Občini   nimamo (zaenkrat) urejenih rezervacij v vrtcu iz zdravstvenih razlogov. Občasno, 

še posebno v času korone, pa tudi mi prejmemo kakšno povpraševanje s strani staršev, ki bi 

želeli uveljavljati tovrstne rezervacije. 

 

21.   

V naši občini nimamo te možnosti. 

 

22.   

1. Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za čas bolezenske odsotnosti otroka, in sicer:  



- Za čas daljše nepretrgane bolezenske odsotnosti (nad mesec dni) otroka, se plačilo vrtca s 

soglasjem občine na osnovi vloge staršev in predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, za čas 

odsotnosti otroka zniža tako, da starši plačujejo 30 % njim določenega plačila. 

- Po treh mesecih skupne odsotnosti otroka zaradi bolezni, se staršem predlaga izpis otroka, v 

kolikor se odsotnost zaradi narave bolezni nadaljuje. V primeru, da se starši za izpis ne 

odločijo, se jim zaračuna oskrbnina z odbitkom stroškov živil tekočega meseca. 

2. V primeru novorojenčka rezervacij zaenkrat ne omogočamo. 

 

23.   

Glede rezervacije mest v našem vrtcu iz zdravstvenih razlogov velja sledeče: 

Na podlagi Pravilnika o kriterijih in načinu sprejemanja otrok v Vrtec     in glede na Sklep o 

določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev v vrtcu lahko starši 

v poletnih mesecih (junij, julij, avgust) uveljavljajo rezervacijo za neprekinjeno odsotnost 

otroka najmanj 30 dni. Vrtcu so jo dolžni pisno sporočiti najkasneje en teden pred prvim dnem 

odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v višini 30% zneska, določenega z odločbo 

o višini plačila staršev (6. člen Sklepa o določitvi ekonomske cene programov predšolske 

vzgoje in plačila staršev v vrtcu  ).  

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo tudi v primeru, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka 

nad 30 dni zaradi bolezni, vendar le na podlagi zdravniškega potrdila (7. člen Sklepa o 

določitvi ekonomske cene programov predšolske vzgoje in plačila staršev  v vrtcu  ). Postopek 

uveljavljanja rezervacije je enak tistemu za uveljavljanje rezervacije v poletnih mesecih.  

 

24.   

1. V primeru bolezni lahko starši uveljavljajo rezervacijo, če je otrok odsoten neprekinjeno 

obdobje, in sicer minimalno 15 do maksimalno 60 dni, na podlagi mnenja lečečega zdravnika. 

Prošnjo za zdravstveno rezervacijo, skupaj z zdravniškim potrdilom, morajo starši oddati 

najkasneje v roku 8 dni po zaključenem zdravljenju na Občini  . V primeru zdravstvene 

rezervacije Občina s sklepom odloči, da vrtec obračuna plačilo staršev na podlagi cene, ki je 

poleg stroškov za živila še dodatno znižana. Starši tako plačajo 75% oskrbnine, ki jim je bila 

določena z odločbo o višini plačila za program vrtca, pri čemer je osnova za obračun oskrbnine 

cena, znižana za stroške neporabljenih živil. 

2. Zdravstvene rezervacije v primeru, če družina dobi novorojenčka in starejšega ali starejše 

otroke za nekaj časa preventivno vzamejo iz vrtca, nimamo opredeljene. 

 

25.   

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

predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo zaradi najmanj 

enomesečne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni. Starši plačajo 50 % zneska, določenega 

z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za sorazmerni del stroškov živil. 

Znižano plačilo starši uveljavljajo na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, ki ju morajo 

posredovati Občini  . 



2. Znižano plačilo starši uveljavljajo na podlagi zdravniškega potrdila. 

 

26.   

1. Dodatno znižanje zaradi odsotnosti otroka zaradi bolezni se lahko uveljavlja za en (1) polni 

koledarski mesec ali največ dva (2) polna koledarska meseca odsotnosti. Pravico do 

uveljavljanja dodatnega znižanja pridobijo starši, ki odsotnost otroka javijo vrtcu prvi dan 

odsotnosti; po zaključeni odsotnosti pa so vrtcu dolžni predložiti zdravniško potrdilo do 15. v 

naslednjem mesecu. Iz zdravniškega potrdila mora biti razvidno, da se otroku iz zdravstvenih 

razlogov odsvetuje obiskovanje vrtca.  

Starši bodo v primeru upravičenosti do dodatnega znižanja plačali 50 % od deleža cene 

programa, ki jim je bil določen z odločbo o znižanem plačilu za tekoče leto. Cena programa se 

zmanjša za vrednost živil. 

Uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja je mogoče le pod navedenimi pogoji.  

Vrtec pri obračunu programa ne bo upošteval dodatnega znižanja, če bodo starši odsotnost 

najavili prepozno oziroma v primeru odsotnosti zaradi bolezni, ne bodo predložili vrtcu 

zdravniškega potrdila v 15 dneh po zaključeni odsotnosti. 

2. Koriščenje bolniške rezervacije je možno pod pogoji iz prejšnjega odgovora. Možne pa so 

tudi počitniške rezervacije (od 15.6. do 15.9.) 

 

27.   

1. Starši, ki predložijo dokumentacijo o odsotnosti za otroka iz zdravstvenih razlogov za tekoči 

mesec imajo v Občini   brezplačen vrtec. Znesek zmanjšan za prehrano krije v celoti občina. 

Omejujemo jih za obračunski mesec. Lahko pa uveljavljajo za več mesecev skupaj.  

2. Pediatri sami staršem svetujejo, da naj otroci, ki obiskujejo vrtec ostanejo vsaj kakšna dva 

meseca po rojstvu družinskega člana ostanejo doma. Glede na to pediatri staršem izdajajo 

potrdila o odsotnosti otroka, zaradi zdravstvenih razlogov.  

 

 

Zbral: Sekretariat SOS   


