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Spoštovane, spoštovani, 

 

pošiljamo vam navodila za pripravo zahtevka na priloženem obrazcu za pokritje izpada plačil staršev 

za vrtec v mesecu januarju 2021.  

 

V mesecu januarju 2021 so bili vsi vrtci na podlagi odlokov, ki jih je sprejela Vlada RS, zaprti do 

vključno ponedeljka, 25.1.2021. Še vedno je veljalo, da lahko izjemoma opravljajo dejavnost v 

zmanjšanem obsegu, če je tako odločil župan občine, na območju katere vrtec izvaja svojo 

dejavnost. Od vključno torka, 26.1. dalje pa so se vrtci v regijah, za katere veljajo ukrepi rdeče regije, 

odprli. V regijah, za katere veljajo ukrepi črne regije, pa so vrtci ostali zaprti.   

 

Starši so za čas zaprtja vrtcev plačila oproščeni, razen staršev, ki so otroka pripeljali v vrtec, ki je 

deloval v zmanjšanem obsegu. Kritje izpada plačil staršev zagotavlja državni proračun za vrtce s 

sedežem v črni regiji za celoten mesec januar, za vrtce s sedežem v rdeči regiji pa do vključno 

25.1.2021. 

 

Starši, ki otroka niso pripeljali v vrtec, ki ima sedež v rdeči regiji, ki je bil od 26.1.2021 dalje 

odprt, niso opravičeni do oprostitve plačila vrtca, državni proračun izpada plačil staršev ne krije, 

RAZEN, če je razlog za odsotnost otroka odrejena karantena. Odsotnost iz razloga odrejene 

karantene pomeni, da so starši za dneve te odsotnosti oproščeni plačila. 1 

 

Občine na podlagi sklenjenih pogodb o financiranju vrtca javnemu vrtcu in zasebnemu vrtcu s 

koncesijo zagotovijo vsa pripadajoča sredstva iz občinskih proračunov v skladu z 28. in 28.a 

členom Zakona o vrtcih.  

                                                      
1 Opomba: Ko bo sprejet interventni zakon, ki bo prinesel pravno podlago za oprostitev plačila staršev, ki otroka niso oziroma 

ne bodo pripeljali v vrtec v času razglašene epidemije, bodo vrtci pripravili  poračune do državnega proračuna in staršev. 

 



 

1. Pravna podlaga za kritje izpada plačil staršev za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo 

 

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije Covid-19 (v nadaljevanju: 

ZIUOPDVE; Uradni list RS, št. 175/20)  v 126. členu določa obseg in postopek uveljavljanja sredstev 

iz državnega proračuna za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo. V skladu s 126. členom 

ZIUOPDVE se javnim in zasebnim vrtcem s koncesijo iz proračuna Republike Slovenije krije izpad 

plačil staršev za dneve odsotnosti, ko otroci niso obiskovali vrtca, ker je bil vrtec zaprt in sicer v 

višini znižanega plačila staršev za vrtec, ki jim je določeno z odločbo pristojnega centra za socialno 

delo. Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic Covid-19 (Ur.l.RS, št. 152/20; v 

nadaljevanju: ZZUOOP) je v 102. členu določil, da so starši, katerih otroci od 1. oktobra 2020 ne 

obiskujejo vrtca zaradi odrejene karantene, za dneve odsotnosti otroka iz vrtca oproščeni plačila za 

vrtec.  

 

Javni vrtec/zasebni vrtec s koncesijo uveljavlja ukrep iz 102.člena ZZUOOP in 126. člena 

ZIUOPDVE neposredno pri občini ustanoviteljici vrtca oziroma občini, ki je zasebnemu vrtcu podelila 

koncesijo za vse vključene otroke v vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok.  

 

Sredstva nato občina uveljavlja iz proračuna RS tako, da zahtevke posreduje Ministrstvu za 

izobraževanje, znanost in šport (v nadaljevanju: MIZŠ).   

 

V primeru, da javni/zasebni vrtec s koncesijo uveljavlja še kateri drugi ukrep iz interventnega 

zakona, mora v izogib morebitnemu dvojnemu financiranju, občini podati ustrezno izjavo in 

pridobljena, že realizirana sredstva, odšteti. Prav tako mora biti zahtevek do državnega proračuna 

zmanjšan za sredstva iz naslova prihrankov zaradi neopravljenih storitev 

 

2. Priprava zahtevka za povračilo sredstev izpada plačil staršev za januar 2021 

 

Vrtec uveljavlja pripadajoča sredstva v e-zahtevku, podatke za mesec januar 2021 pa prikaže v 

prilogi 1 ali 1 A in 1 B, glede na to, v kateri regiji ima vrtec/enota sedež. V obrazec je treba 

OBVEZNO navesti ime regije. Občina izbira med naslednjima dvema obrazcema glede na to v kateri 

regiji se je nahajala v zadnjem tednu januarja 2021 in sicer: 

 

 Obrazec 1: velja in se uporablja za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo, ki se nahajajo v 

črni regiji 

 Obrazec 1 A in 1 B: velja in se uporablja za javne vrtce in zasebne vrtce s koncesijo, ki se 

nahajajo v rdeči regiji. 

 

Vrtci poleg že ustaljenih podatkov v zahtevku za mesec januar 2021 obvezno vpišejo tudi ime regije. 

 

Vrtci iz črne regije so upravičeni do kritja izpada prihodkov (plačil staršev) za celoten mesec januar 

(20 delovnih dni) ) iz naslova zaprtja vrtcev v skladu s 126.čl. ZIUOPDVE in izpolnijo obrazec 1. 

 

Vrtci iz rdeče regije pa so upravičeni do kritja izpada prihodkov (plačil staršev) iz naslova zaprtja 

vrtcev v skladu s 126.čl. ZIUOPDVE le do vključno 25.1.2021 (16 delovnih dni), za kar izpolnijo 

obrazec 1A. Za obdobje od 26.1. do 29.1. (4 delovne dni) pa so upravičeni do kritja izpada prihodkov 

(plačil staršev) zaradi odrejene karantene otroka v skladu s 102.čl. ZZUOOP, za kar izpolnijo 

obrazec 1B.  

 

Na obrazcu 1A se navede tudi seštevek za obe obdobji, znesek uveljavljanja drugih ukrepov in 

znesek prihrankov, ki se jih prikaže v celotnem znesku za mesec januar (ni potrebno deliti na 

dva obdobja) in se odštevajo.  

 

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 kateri navede člen, ki ga je uveljavljal 

ter višino prejetih - realiziranih sredstev ter znesek, ki ga odšteva od zneska za januar, 

 sredstva iz naslova prihrankov zaradi neopravljenih storitev kot so npr. nižji stroški plač, 

prehrane, prevoza zaposlenih in drugi izdatki za blago in storitve.  

Javni vrtci/zasebni vrtci s koncesijo za mesec januar 2021 vloži zahtevek za financiranje plačil 

staršev za drugega in nadaljnjega otroka iz iste družine preko aplikacije SPS na MIZŠ za vse 

upravičene otroke (tako za odsotne, kot tudi za prisotne) za celoten mesec januar kar velja za vrtce 

iz rdeče in za vrtce iz črne regije.  

 

Znesek subvencije, ki ga bo vrtec od MIZŠ pridobil za januar iz SPS (70 % plačila staršev za 

drugega otroka in 100 % plačilo staršev za tretjega in nadaljnjega otroka) ustrezno upošteva pri 

izračunu višine sredstev za izpad plačila staršev. V e-zahtevku se torej upošteva znesek izpada 

plačil staršev v višini 100 % za 1. otroka in 30 % za 2. otroka, za odsotne otroke, upoštevaje dneve 

odsotnosti v določenem obdobju  

 

Zahtevek pripravi občina ustanoviteljica vrtca oz. občina, ki je vrtcu podelila koncesijo za vse 

vključene otroke v vrtec, ne glede na občino stalnega prebivališča otrok. Občine se lahko 

medsebojno dogovorijo tudi za drugačno rešitev.  

 

3. Posebna opozorila 

 

Glede na to, da bo poraba sredstev iz naslova ukrepov COVID-19 po napovedih Ministrstva za 

finance podvržena natančnemu poročanju in poostrenemu nadzoru, bo MIZŠ lahko tudi še po 

izplačilu zahtevkov opravljalo podrobnejše kontrole predloženih zahtevkov in dokumentacije, na 

kateri temeljijo izračuni. Zato vas prosimo, da ste pri izračunih natančni in dosledni. 

 

Ponovno vas tudi prosimo, da v zahtevkih posebno pozornost namenite naslednjim podatkom: 

 datum opravljene storitve mora biti zadnji dan v mesecu, torej 31.1.2021 

 obrazec mora biti podpisan in z žigosan; 

 če zahtevke vrtcu pripravlja zunanji izvajalec – računovodski servis, naj ga vrtec seznani z 

navodili MIZŠ.  

 

4. Rok za oddajo zahtevka 

 

Občina pošlje e-zahtevek najkasneje do torka, 23. 2. 2021 na MIZŠ. Zahtevke bomo na ministrstvu 

obdelali in predložili vlogo za prerazporeditev sredstev na Vlado RS predvidoma do srede, 3. 3. 

2021. V kolikor bo Vlada obravnavala in potrdila prenos sredstev do 18. 3. 2021, bodo sredstva 

izplačana predvidoma konec marca 2021. V kolikor zahtevkov zaradi tehtnih razlogov ne boste mogli 

oddati v prvem roku, je naslednji rok do 28. 2. 2021.  

 

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

za predšolsko vzgojo, tel. 01/400-5390.  

 

 

S spoštovanjem,   

 

Anton BALOH  

          generalni direktor    

                                                                             Direktorat za predšolsko vzgojo in osnovno šolstvo 

Pripravili: 

Finančna služba, Sektor za predšolsko vzgojo 

 

PRILOGE: 

Obrazec 1, 1A in 1B za januar 2021 


		2021-02-09T22:11:49+0100
	Anton Baloh




