
 
POVPRAŠEVANJE 

Urejanje sočasne prisotnosti vzgojiteljic v vrtcih 
 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 
 
»Na Občini nas zanima kako imajo vrtci v drugih občinah zagotovljeno oz. urejeno sočasno 
prisotnost vzgojiteljic oz. pomočnic vzgojiteljic v času krajših bolniških odsotnosti (npr.: Ena 
oz. več vzgojiteljic nastopi z bolniško na isti dan, vrtec pa o tem obvestijo šele na dan nastopa 
bolniške oz le dan prej. ). Problem nastane, ker Zakon za uravnoteženje javnih financ zahteva 
soglasje ustanovitelja za vsako nadomestno zaposlitev, kjer je tudi navedeno, da bo 
ustanovitelj zagotavljal sredstva za začasno ali občasno delo. Zanima nas koga zaposlijo v 
vaših vrtcih z dnem, ko nastopi bolniška (sklepanje pogodb o delu je na podlagi 109.a člena 
ZOFVI s študenti in plačilo preko študentskih napotnic, v nasprotju z določili ZDR in 
ZOFVI; Na podlagi tega je moč sklepati, da študenti na »klic«pravno-formalno ne vzdržijo.), 
ter kako pridobivajo soglasje ustanovitelja, saj je le-to potrebno pridobiti že pred samim 
nastopom nadomestne zaposlitve?« 
 
ODGOVORI OBČIN ČLANIC: 
 
HOČE – SLIVNICA 
 
Občina Hoče-Slivnica daje vrtcem soglasja po elektronski pošti, v katerem zagotovi 
financiranje. V naših vrtcih imamo nadomestne zaposlitve urejene s pogodbami o zaposlitvi 
za določen čas, tako da se študentskega dela ne poslužujemo. V primerih ko nadomestne 
zaposlitve ni mogoče zagotoviti takoj, se medsebojno organizirajo zaposlene v vrtcu. 
 
KRANJ 
 
V vrtcih Mestne občine Kranj se zagotavlja sočasnost prisotnost vzgojiteljice in pomočnice 
vzgojiteljice v času krajših bolniških odsotnosti s študenti oz. s sklepanjem podjemnih 
pogodb oz. z javnimi delavci  oz.  z zamikom delovnega časa že zaposlenih delavcev oz. s 
povečano obveznostjo že zaposlenih delavcev. 
Pred zaposlitvijo si vrtci v skladu z ZUJF pridobijo soglasje občine ustanoviteljice vrtca in 
sveta zavoda. V nekaterih primerih imajo vrtci izdano s strani občine ustanoviteljice soglasje 
za celotno šolsko le 
 
TRŽIČ 
 
V našem vrtcu imamo zaposleno strokovno delavko za polovični delovni čas. Za 
nadomeščanje bolniške odsotnosti pa zaposlimo strokovno delavko preko študentskega 
servisa. V primeru daljše bolniške odsotnosti sklenemo pogodbo za določen čas. 



 

Sredstva za bolniške do 30 dni zagotovi občina ustanoviteljica v višini 1000 evrov. Če pa je 
bolniška  več kot 30 dni, dobimo refundirano iz ZZZS in ne povečujemo mase plač. 
 
 
S spoštovanjem, 

Jasmina Vidmar, 
Generalna sekretarka  


