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Zadeva:  NAVODILA ZA PRIPRAVO ZAHTEVKA ZA POKRITJE IZPADA PLAČIL STARŠEV ZA 

MESEC DECEMBER 2020 

 

 

Spoštovane, spoštovani, 

 

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

za vrtec v mesecu decembru 2020.  

 

V mesecu decembru 2020 so bili vrtci na podlagi odlokov, ki jih je sprejela Vlada RS, zaprti. 

Izjemoma so lahko vrtci opravljali dejavnost v zmanjšanem obsegu, če je tako odloči župan občine, 

na območju katere vrtec izvaja svojo dejavnost.  

 

Starši so za čas zaprtja vrtcev plačila oproščeni, razen staršev, ki so otroka v mesecu decembru 

2020 pripeljali v vrtec, ki je deloval v zmanjšanem obsegu. Kritje izpada plačil staršev v mesecu 

decembru 2020 zagotavlja državni proračun.  

 

Občine na podlagi sklenjenih pogodb o financiranju vrtca za decembru 2020 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. 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, v 

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

delo.  

 



 

Javni vrtec/zasebni vrtec s koncesijo uveljavlja ukrep iz 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 december 2020   

 

Vrtec uveljavlja pripadajoča sredstva iz 126. člena ZIUOPDVE v e-zahtevku, podatke za mesec 

december 2020 pa prikaže v prilogi. 

 

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

 pri ceni programa odšteti stroške neporabljenih živil za december 2020; 

 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 sredstev ter ta znesek odšteti od zneska, ki ga uveljavlja po 126. členu. 

 

Javni vrtci/zasebni vrtci s koncesijo za mesec december 2020 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 morebitne prisotne).  

 

Če je vrtec deloval v zmanjšanem obsegu, uveljavlja izpad plačil staršev le za otroke, ki vrtca 

niso obiskovali, upoštevaje dneve odsotnosti. Znesek subvencije, ki ga bo vrtec od MIZŠ pridobil 

za december 2020 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 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.  

 

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 31.12.2020; 

 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 četrtka, 21. 1. 2021 na MIZŠ.  

 

Zahtevke bomo na ministrstvu obdelali in predložili vlogo za prerazporeditev sredstev na Vlado RS, 

predvidoma do 4. 2. 2021.  

 

V kolikor bo Vlada obravnavala in potrdila prenos sredstev do 18. 2. 2021, bodo sredstva izplačana predvidoma 

konec februarja 2021. V kolikor zahtevkov zaradi tehtnih razlogov ne boste mogli oddati v prvem roku, je 

naslednji rok do 31. 1. 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 za december 2020 
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