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Spoštovani. 

 

 

1. Organizacija dela v vrtcih od 1. 6. 2020 dalje 

 

Nacionalni inštitut za javno zdravje nam je danes, dne 28. 5. 2020 posredoval dopis št. 1812-

1244/2020-2 (346) v zadevi Nadaljnje sproščanje ukrepov na področju predšolskega varstva in 

šolstva. V dopisu je navedeno, »da je možno nadaljnje postopno odpiranje ob skrbnem 

spremljanju stanja in kakovostni izvedbi priporočenih ukrepov, in sicer: 

- delovanje vrtcev v vzgojnih skupinah (s 1. 6. 2020).«. 

 

Navedeni citat pomeni, da od 1. 6. 2020 dalje oddelki vrtcev delujejo v skladu z veljavnimi 

normativi, ki jih določajo predpisi s področja predšolske vzgoje.  

 

Dopis NIJZ prilagamo.   

 

 

2. Oprostitev plačila staršev za otroke, ki od 18. 5. do 30. 6. 2020 ne obiskujejo vrtca 

 

Vlada Republike Slovenije je Državnemu zboru RS predložila že tretji interventni zakon – Zakon 

o interventnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije Covid-19 (ZIUOOPE), v 

katerem je med drugim predvidena tudi oprostitev plačila staršev za vrtec, katerih otroci od 18. 

5. do 30. 6. 2020 ne bodo obiskovali vrtca (79. člen predloga zakona).  

 

Starši, ki so se iz različnih razlogov odločili, da otrok ne vključijo v vrtec, imajo vrtec brezplačno. 

Če je bil/bo v tem času otrok v vrtcu prisoten le določeno število dni, ostale dneve pa ne, bodo 

starši za čas odsotnosti otroka iz vrtca, oproščeni celotnega plačila (in ne le za stroške 

neporabljenih živil).  

 

 

 

VSEM VRTCEM 



 

Sredstva v višini oprostitve plačil staršev za vrtce, ki izvajajo javno službo (to so javni vrtci in 

zasebni vrtci s koncesijo) zagotovi občina ustanoviteljica vrtca oziroma koncedentka za vse 

vključene otroke, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok. V nadaljnjem postopku pa 

občina uveljavlja povrnitev teh sredstev iz državnega proračuna z zahtevkom, ki ga vloži pri 

Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport.  

 

Zasebni vrtci, ki so financirani v skladu s 34. členom Zakona o vrtcih pa bodo znesek v višini 

oprostitve plačil staršev uveljavljali neposredno pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in 

šport.  

 

Ministrstvo bo vsem vrtcem in občinam v naslednjem tednu, takoj po sprejemu zakona v 

Državnem zboru RS, poslalo navodilo za izračun izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne 

vrtce s koncesijo ter za zasebne vrtce brez koncesije. Navodila bodo vsebovala tudi obrazec 

obračuna izpada plačil staršev za mesec maj 2020. 

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Priloga: 1 x 

 

                                                        Anton Baloh 

     generalni direktor 

      Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 
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