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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 glede uveljavljanja 

rezervacij za otroke v vrtcu kot preventivni ukrep ob rojstvu sorojenca v času pogostejših 

respiratornih okužb. 

 

Na občino so prejeli pobudo, da bi starši ob rojstvu otroka, za starejšega sorojenca lahko 

uveljavljali rezervacijo vrtca kot preventivni ukrep, to pomeni, da bi starejšega sorojenca vzeli 

iz vrtca v času pogostih respiratornih okužb v sled zaščite dojenčka in za ta čas uveljavljali 

rezervacijo vrtca. 

  

Zanimalo nas je: 

1. Ali v vaši občini financirate preventivne rezervacije?  

2. Katera dokazila zahtevate za uveljavljanje rezervacije?  

  

PREJETI ODGOVORI: 

  

V povpraševanju je sodelovalo 16 občin. Na 1. vprašanje so z DA odgovorile 3 občine, z NE je 

odgovorilo 13 občin. 

 

Občine, ki financirajo preventivne rezervacije so na 2. vprašanje odgovorile: 

 

1.  

Uveljavljanje začasnega izpisa otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo 

zdravniškega potrdila za otroka. 

 

2.  

V občini sofinanciramo (starši plačajo 30% siceršnjega stroška po odločbi CSD) daljšo 

neprekinjeno bolezensko odsotnost od 20 do največ 30 delovnih dni na podlagi zdravniškega 

potrdila (ki je lahko tudi zaradi preventivne odsotnosti), za enega otroka, za katerega oskrbo 

doplačuje občina, največ enkrat v letu.   



 

3.  

Kot dokazilo zahtevamo zdravniško potrdilo oz. priporočilo. Občina zagotavlja sofinanciranje 

t. i. začasnega izpisa (rezervacijo) skladno s sklepom Občinskega sveta Občine. 6. točka 

navedenega sklepa določa, da lahko starši otroka, občana Občine, ki je vključen v vrtec na 

območju občine ali izven območja Občine, med šolskim letom začasno izpišejo iz vrtca. 

Najkrajše obdobje izpisa je en mesec, skupni obseg izpisa med letom ne sme presegati obdobje 

dveh mesecev. Začasni izpis se lahko začne katerikoli mesec in na katerikoli dan v mesecu. 

Kot dodatni začasni izpis se upošteva tudi, če je otrok zaradi bolezni odsoten za najmanj en 

mesec (z zdravniškim dokazilom). V času trajanja začasnega izpisa plačajo starši 50 % stroškov 

plačilnega razreda, določenega na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih 

(Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS). Občina zagotavlja vrtcu, ki 

ga otrok obiskuje, dodatna sredstva, in sicer v višini 50% znižanega prispevka staršev. 

 

 

Zbral: Sekretariat SOS   

 


