
 
POVPRAŠEVANJE 

Olajšave staršem z otroci v vrtci 
 

 
VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 

 
»Na občini nas zanima, kakšne olajšave dajejo druge občine staršem, ki imajo otroke vpisane 
v vrtce. Predvsem nas zanimajo odsotnosti otrok zaradi bolezni, kako so te olajšave 
opredeljene v njihovih aktih, oziroma za kakšno obdobje odsotnosti otroka upoštevajo 
olajšave in kolikšna je višina le teh. Kako rešujejo primere večkratnih zaporednih odsotnostih 
zaradi bolezni otrok, z vmesnimi nekajdnevnimi prekinitvami oz. prisotnosti v vrtcu, kajti 
takšnih primerov je sedaj v zimskih mesecih kar precej.«  
 
ODGOVORI OBČIN: 
 
AJDOVŠČINA 
 
v občini Ajdovščina imamo v sklepu o cenah vrtca določeno, da lahko starši uveljavljajo 
poleg počitniških odsotnosti tudi dodatno oprostitev zaradi, 
  
a.) zdravstvenih razlogov 
Če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca več kot 20 zaporednih delovnih dni, 
se staršem za dneve odsotnosti obračuna 50 % cene, ki jo plačujejo v skladu z Zakonom o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Znižano plačilo uveljavljajo starši s pisno vlogo in 
zdravniškim potrdilom oziroma drugim ustreznim zdravniškim dokumentom, ki ju 
predložijo vrtcu, v katerega je otrok vključen najkasneje 5 dan po končani odsotnosti. Starši, 
ki uveljavijo navedeno znižanje plačila, niso upravičeni še do zmanjšanja plačila stroškov 
hrane za dneve odsotnosti po predzadnjem odstavku prve točke tega sklepa. 
  
APAČE 
 
V naši občini so starši v celoti oproščeni plačila zaradi bolezni otroka nad 22 dni v skladu s 
sklepom občinskega sveta. Če je odsotnost krajša, posebnih olajšav občina ne daje, razen da 
se odbije strošek živil. 
 
BOHINJ 
 
Občina Bohinj ima sprejet sklep o obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti 
v organizacijski enoti Vrtec. Besedilo se zahaja na naslednji povezavi. 
  



 

http://obcina.bohinj.si/index.php?id=312&no_cache=1&tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D
=773 
 
BREŽICE 
 
Olajšave za starše imamo v naši občini opredeljene v sklepu o določitvi cen  
programov za programe v vrtcih. Priloženo vam pošiljamo povezavo na objavo  
sklepa v Uradnem listu.   
 
CERKNICA 
 
Olajšave za starše imamo v naši občini opredeljene v sklepu o določitvi cen programov za 
programe v vrtcih. Priloženo vam pošiljamo povezavo na objavo sklepa v Uradnem listu.   
 
DOMŽALE 
 
Na podlagi povpraševanja v glasilu Skupnosti občin vam posredujemo sklepe Občine 
Domžale.  
Najdete jih v priponki. 
 
GORNJI PETROVCI 
 
Obveščam vas, da ima Občina Gornji Petrovci za otroke v vrtcih sprejete naslednje olajšave: 

- 20,56 EUR/mesec (subvencija) za otroke, ki imajo stalno bivališče v Občini Gornji Petrovci 
 

Za dneve odsotnosti otrok (ne glede na vzrok odsotnosti) se staršem od plačila odšteje 
sorazmerni del (glede na plačilni razred) vrednosti živil. 

Za dneve odsotnosti v mesecu juliju in avgustu se za vsak dan odsotnosti otroka, staršem 
odšteje celotni znesek dnevne oskrbnine. Da bi starši uveljavili navedeni odbitek, morajo 
odsotnost otroka pisno napovedati vsaj 7 dni pred nastopom. Finančna sredstva za 
pokrivanje stroškov v času odsotnosti otrok zagotavlja Občina Gornji Petrovci na podlagi 
izdanih računov vrtca, v obračunu se obvezno zniža cena za stroške neporabljenih živil. 

HOČE-SLIVNICA 

7. točka Sklepa o določitvi cen programov v javnih vrtcih v Občini Hoče-Slivnica določa: 
» Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od enega meseca lahko vrtec s 
soglasjem občine kot pristojnega organa  na osnovi vloge staršev in predložitvi zdravniškega 
potrdila, staršem plačilo zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30% njim določenega 
zneska plačila, za ostale mesece pa se starše plačila vrtce oprosti. O zmanjšanem plačilu v 
prvem mesecu odsotnosti otroka zaradi bolezni in oprostitvi v naslednjih dveh mesecih 
odloči pristojni organ. V primeru, da traja bolezen otroka dlje kot tri mesece, organ ponovno 
odloči o pravici za največ tri mesece na osnovi vloge staršev za podaljšanje oprostitve plačila 
vrtca, ki ji je priloženo novo zdravniško potrdilo. 
Ta oprostitev velja samo za starše s stalnim prebivališčem v občini Hoče – Slivnica, katerih 
otroci obiskujejo vrtce v občini Hoče – Slivnica. 
  

http://obcina.bohinj.si/index.php?id=312&no_cache=1&tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=773
http://obcina.bohinj.si/index.php?id=312&no_cache=1&tx_drblob_pi1%5BdownloadUid%5D=773


 

Pri tem je treba povedati, da upoštevamo zgolj celomesečno odsotnost (neprekinjenih 30 
dni), tako, da v primeru če je otrok prisoten nekaj dni, olajšave ne veljajo. 

KRANJ 

Skladno s 4. členom Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na 
območju Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 67/2012) Mestna občina Kranj staršem 
prizna: 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene 
programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko: 

• uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za 
neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo 
rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je bil 
otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek 
neporabljenih živil že odštet; 

• uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo 
zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva 
odsotnost otroka nad 15 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši 
plačajo 50 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je vključen. V tej 
višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo 
in začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne 
sofinancira oziroma financira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna. 
Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije obvestijo vrtec 14 dni pred 
nastopom odsotnosti. 
To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, 
plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev. 
 
LITIJA 
 
V zvezi z vprašanjem občine članice glede olajšav za starše otrok v vrtcih vam sporočamo, da 
Občina Litija na podlagi 5. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 
občini Litija in znižanju plačil staršev (Uradni list RS, št. 48/12) staršem omogoča možnost 
rezervacije v primeru najmanj enomesečne in največ dvomesečne odsotnosti otroka v času 
poletnih počitnic. Starši pa lahko izven tega termina uveljavijo rezervacijo tudi zaradi 
odsotnosti otroka v primeru najmanj enomesečne opravičene bolniške odsotnosti otroka, ki 
jo starši dokazujejo z originalnim zdravniškim potrdilom. Bolniško rezervacijo so starši 
dolžni napovedati najkasneje 15. dan od prvega dne rezervacije vrtcu in občini. V primeru 
poletne in bolniške rezervacije znaša plačilo staršev polovico njihovega plačila.  
Občina Litija nima predvidenih drugih olajšav za starše pri plačilu vrtca.  
 
LJUTOMER 
 
V Občini Ljutomer priznavamo staršem za čas  15 dni ali več trajajoče strnjene odsotnosti 
otroka zaradi bolezni, ki se dokazuje s potrdilom zdravnika, znižano plačilo v višini 25 % z 
odločbo določenega plačila. 



 

  
MARIBOR 
 
V nadaljevanju vam pošiljam odgovor na zastavljeno vprašanje v 6. številki  Tedenskih novic 
Skupnosti občin Slovenije glede olajšav v  mariborskih javnih vrtcih: 

  
1.    Staršem s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor se za otroke, 

vpisane v mariborske javne vrtce, določeno plačilo dodatno zmanjša in sicer: 
  

·      za 23 % staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci 
pa so vključeni v  programe prvega starostnega obdobja, 

·      za 14 % staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci 
pa so vključeni v  programe prvega starostnega obdobja, 

·      za 17 % staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega razreda, njihovi otroci 
pa so vključeni v  programe drugega starostnega obdobja, 

·      za 7 % staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega razreda, njihovi otroci 
pa so vključeni v  programe drugega starostnega obdobja 

  
Dodatna znižanja plačil staršev iz prejšnjega odstavka veljajo v primeru, da je v vrtec 
vključen samo en otrok iz družine. V primeru, da sta v vrtec vključena hkrati dva ali več 
otrok iz družine, pa za starejšega otroka, za mlajšega otroka pa od 30% plačila, ki je določeno 
kot znižano plačilo vrtca. Za ostale otroke dodatno znižanje ne velja. 
  

2.    Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomesečni neprekinjeni odsotnosti 
v času šolskih poletnih počitnic rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma 
oddelku, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, rezervacijo v višini 30 % njim 
določenega zneska plačila. 

  
3.  Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od enega meseca, na 

osnovi vloge staršev ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila se plačilo 
staršev za program vrtca zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30 % njim 
določenega plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca oprosti. O zmanjšanem 
plačilu v prvem mesecu odsotnosti otroka zaradi bolezni in oprostitvi v 
naslednjih dveh mesecih odloči pristojni organ s sklepom. V primeru, da traja 
bolezen otroka več kot tri mesece, organ ponovno odloči o pravici za največ tri 
mesece na osnovi vloge starša za podaljšanje veljavnosti sklepa o oprostitvi 
plačila vrtca za čas daljše bolezni otroka, ki ji je priloženo novo zdravniško 
potrdilo. 

  
V primeru, da je hkrati iz družine v vrtec vključenih več otrok, lahko pravico iz 
druge in tretje točke tega sklepa v breme proračuna Mestne občine Maribor 
uveljavljajo starši samo za starejša dva otroka. 

  
MEDVODE 
 
V Medvodah bolniških rezervacij ne krijemo, le poletne (junij-september, starši plačajo 40 %). 
Odgovore o dodatnih znižanjih najdete v pravkar spremenjenem sklepu (priloga). 



 

 
NOVA GORICA 
 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del 
cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do vrtca, lahko dodatno 
uveljavljajo naslednje olajšave:  
–upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v dohodkovni 
razred pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca.  
Olajšava se prizna staršem, ki so uvrščeni od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda in so 
predložili dokazila o reševanju prvega stanovanjskega problema na območju Mestne občine 
Nova Gorica. V kolikor so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, se plačilo vrtca dodatno zniža za 
en dohodkovni razred.  
Vlagatelj, ki na Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, v točki III. 
f. izpolni zahtevo za upoštevanje drugih okoliščin pri določitvi znižanja plačila vrtca in 
navede odplačevanje stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje prvi stanovanjski 
problem, mora vlogi priložiti naslednja dokazila:  
–namensko kreditno pogodbo, iz katere je razvidna višina mesečne anuitete in rok črpanja 
sredstev, ki mora znašati najmanj 10 let,  
–kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše oziroma izpisek iz 
zemljiške knjige v primeru novogradnje ali rekonstrukcije stanovanjske hiše.  
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni 
center za socialno delo.  
Pravica do znižanega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita pripada staršem od 
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi Vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev.  
 
-financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni.  
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca, so starši oproščeni plačila vrtca za vsak obračunski 
dan, ki presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka. Mestna občina Nova 
Gorica sofinancira plačilo staršev za največ 30 obračunskih dni v koledarskem letu. Vlogo za 
oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo pristojni upravi vrtca 
najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti;  
   
-financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih in sicer za:  
-čas od 01. julija do 31. avgusta ali 
-za izbranih 31 zaporednih koledarskih dni v obdobju od 01. julija do 31.  avgusta.  
Med začasnim izpisom plačajo starši 50% plačilnega razreda, določenega na podlagi 
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Starši so začasni izpis dolžni napovedati 
pristojni upravi vrtca v pisni obliki, najmanj v roku 5 delovnih dni pred prvim dnem 
odsotnosti otroka. Olajšave začasnega izpisa ne morejo koristiti starši za šoloobvezne otroke, 
ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 01. julija do 31. avgusta oziroma v mesecu avgustu  
Ne obiskujejo vrtca in se s septembrom všolajo. 
 
Navedene dodatne olajšave plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno več otrok 
v družini vključenih v vrtec.  
 
NOVO MESTO 
 



 

Sporočamo vam, da smo oktobra 2012 (Url. RS št. 75/2012) sprejeli nove cene programov, kjer 
je v 3. členu razvidno (prvotni 7. člen sklepa), kako ima MO NM urejeno glede počitniških 
rezervacij, boleznin in drugo. 

RADEČE 
 
Glede vprašanja, kakšne olajšave dajejo občine staršem otrok v vrtcih, predvsem zaradi 
bolezenskih odsotnosti, vam pošiljamo odgovor. 
Občina Radeče ima v Sklepu o določitvi cen programov v vrtcu tudi določilo, ki ureja 
oprostitev plačila zaradi bolezni. Konkretno je to 8. člen Sklepa o določitvi cen programov v 
JZ OŠ Marjana Nemca Radeče…. (Ur. l. RS., št. 88/2011), ki se glasi: 
»V primeru, ko gre za najmanj 30 dnevno odsotnost otroka zaradi bolezni, lahko starši 
uveljavijo enkrat letno, na podlagi vloge in zdravniškega potrdila, začasno oprostitev plačila 
programa vrtca, v katerega je otrok vpisan.« 
To pomeni, če je otrok neprekinjeno odsoten vsaj 30 dni, so za en mesec starši oproščeni 
plačila - le enkrat letno.  Po izkušnjah se to pravico res koristi v primerih, ko gre za daljše 
zdravljenje, največkrat bolnišnično zdravljenje… 
 
RADENCI 
 
Občina Radenci opredeli način obračunavanja odsotnosti otroka in olajšave za starše, 
v sklepu o določitvi cene programa predšolske vzgoje in sicer: 
  
Odsotnost 
-ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za višino 
dnevnih stroškov živil v sorazmernem deležu plačila staršev. Odsotnost otroka je starš oz. 
skrbnik dolžan sporočiti v primeru dalj časa trajajoče odsotnosti (najmanj 3 dni), najkasneje 
tisti dan, ko otroka ni v vrtec.  
-če je otrok zaradi daljše bolezni neprekinjeno odsoten in želijo starši uveljavljati znižano 
plačilo, lahko podajo Vlogo za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila 
vrtca za čas neprekinjene odsotnosti otroka iz vrtca zaradi daljše bolezni (najmanj 14 dni – do 
3 mesecev). Obrazci za uveljavljanje znižanega plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca 
zaradi bolezni so Priloga 1 tega sklepa. Starši lahko dobijo obrazce v tajništvu vrtca in občine 
ali na spletni strani http://www.radenci.si. 
-starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic 
rezervirati mesto v vrtcu in v izbrani enoti, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 50 
% višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo 
-v primeru, da otroka v času počitnic starši izpišejo iz vrtca, je otrok pri ponovnem vpisu 
razporejen v enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta. 
-starši, ki otroka ne pripeljejo v vrtec na datum vpisa, kot je naveden v odločbi vrtca in vsaj 
en teden prej v tajništvo vrtca ne dostavijo ustreznega dokazila o odloženem vstopu, so za 
obdobje od datuma vpisa do dejanskega vstopa otroka v vrtec, dolžni plačati 50 % višine 
njihovega plačilnega razreda. 
  
Dodatna subvencija občine 
Staršem otrok, za katere je Občina Radenci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa in imajo otroka vključenega v program predšolske vzgoje v javnem vrtcu na 

http://www.radenci.si/


 

območju Občine Radenci, se veljavna ekonomska cena za otroka, za katerega plačujejo 
program predšolske vzgoje, na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih 
(Uradni list RS, št. 129/06), dodatno zniža za delež subvencije občine in sicer: 
I. Celodnevni program (6-9 ur) 

1. starostno obdobje (do treh let) znaša subvencija občine 30,00 EUR 
2. starostno obdobje (od treh do 6 let) znaša subvencija občine 40,00 EUR                        

  
II. Poldnevni program (4-6 ur) 
1. starostno obdobje (do treh let) znaša subvencija občine 18,00 EUR 
2. starostno obdobje (od treh do 6 let) znaša subvencija občine 24,00 EUR 
  
Zakonsko določilo – 2., 3. otrok 
Staršem otrok, za katere je Občina Radenci po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa in imajo v vrtec vključenih več otrok hkrati, dodatno znižanje iz 2. člena tega 
sklepa preneha veljati, saj z uveljavitvijo ZUJF za drugega otroka krije ceno programa do 
višine 70% in za tretjega otroka v celoti, proračun države. 
  
Veljavni Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju 
Občine Radenci je objavljen v Uradnem glasilu slovenskih občin, št. 30/2012. 
 
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS, Ur.l. RS, št. 62/2010, 
40/2011) staršem in skrbnikom omogočamo, da v vlogo za znižano plačilo vrtca vpišejo 
posebne okoliščine, ki po njegovem mnenju vplivajo na določitev višine znižanega plačila 
vrtca (družina ima najet kredit za rešitev prvega stanovanjskega vprašanja, družina si 
stanovanjsko vprašanje rešuje z gradnjo stanovanjske hiše, družina živi v najetem tržnem 
stanovanju, brez pravice do subvencije najemnine (višina najemnine)). Te dodatne ugodnosti 
za starše imamo opredeljene v internem Sklepu o postopku ugotavljanja upravičenosti starše 
do uveljavljanja dodatnih ugodnosti za dodatno znižanje plačila vrtca (kriterij po internem 
dogovoru je – znižanje plačila za en razred – do 250,00 EUR kredita oz mesečnih anuitet oz. 
znižanje za dva razreda – nad 250,00 EUR kredita ali mesečnih anuitet. 
 
REČICA OB SAVINJI 
 
Občina Rečica ob Savinji 
·sofinancira poldnevni program (4 - 6 ur bivanja v vrtcu), 
·potrjuje strošek živil za prvi dan odsotnosti otroka, kar pomeni, da vrtec zaradi naročenih  
živil zaračuna staršem strošek slednjih za prvi dan, ko je otrok odsoten, 
·sofinancira počitniške rezervacije za otroke. Občina pokriva 30 odstotni delež cene vrtca, ki 
bi sicer odpadel na starše. Rezervacije veljajo za najmanj 14 dni strnjene odsotnosti otroka v 
mesecih juliju in avgustu v primeru počitniških rezervacij, 
·sofinancira začasni izpis iz vrtca, kot sledi: Starši lahko otroka izpišejo iz vrtca ter ga 
ponovno vpišejo v isti javni zavod za obdobje dveh mesecev (julij in avgust) strnjene 
odsotnosti. Za odjavljena meseca je prispevek staršev v višini 50% zneska, določenega z 
odločbo o višini plačila staršev, zmanjšanega za strošek neporabljenih živil, 
·sofinancira najmanj 14 dni strnjene odsotnosti otroka v kateremkoli obdobju zaradi bolniške 
odsotnosti, ki je opravičljiva le s potrdilom zdravnika pediatra ali specialista,  



 

za otroke, ki imajo stalno prebivališče v Občini Rečica ob Savinji in so vključeni v JVIZ 
Mozirje OE Vrtec Mozirje. 
  
Opredelitve navedenih olajšav so opredeljene v vsako letnem sklepu k potrditvi LDN. 
 
ROGAŠKA SLATINA 
 
Občina Rogaška Slatina ima s strani Občinskega sveta potrjen sklep, ki se skupaj s potrditvijo 
cen vrtca nanaša še na način plačila vrtca v primeru poletnih rezervacij, zdravstvene 
rezervacije ter koriščenje le-teh v primeru, da je v vrtec vključen več kot en otrok hkrati: 
  
1.    Starši otrok, za katere je Občina Rogaška Slatina po veljavnih predpisih dolžna kriti del 

cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo v juliju in avgustu letno 
rezervacijo za neprekinjeno odsotnost otroka do 30 koledarskih dni. Za rezervacijo starši 
plačajo 30% od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda. 

  
2.    Starši otrok, za katere je Občina Rogaška Slatina po veljavnih predpisih dolžna kriti del 

cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo zdravstveno rezervacijo 
zaradi celomesečne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni. Starši plačajo 50% zneska, 
določenega z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za sorazmerni del 
stroškov neporabljenih živil. Navedeno zmanjšanje plačila starši uveljavljajo na podlagi 
vloge in zdravniškega potrdila, ki ju dostavijo na Občino Rogaška Slatina, Oddelek za 
družbene dejavnosti prvega v mesecu za pretekli mesec. 

  
3.   Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo 

rezervacijo iz 4. in 5. točke le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za 
otroka iz državnega proračuna. 

 
SLOVENKSE KONJICE 
 
Občina Slovenske Konjice ima glede odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni olajšave 
določene s Sklepom. 
In sicer če je otrok odsoten do 10 delavnih dni, se od plačila odšteje sorazmerni del vrednosti 
prehrane, če je otrok odsoten od 11 do 20 delavni dni, se od plačila odšteje sorazmerni del 
vrednosti prehrane in še 20% od ostanka plačila (s predloženim zdravniškim potrdilom), ter 
če je otrok odsoten več kot 21 delavnih dni ali več, se od plačila odšteje sorazmerni del 
vrednosti prehrane in še 50% od ostanka plačila (s predloženim zdravniškim potrdilom), 
seveda brez vmesnih prekinitev. 
  
ŠENTJERNEJ 
 
V zvezi z vašim povpraševanjem glede daljše odsotnosti otrok v vrtcu zaradi bolezni, vam 
sporočamo, da imamo v naši občini že od leta 2006 sprejet sklep, s katerim je določeno: 
  
»V primeru, da je otrok zaradi bolezni neprekinjeno odsoten v vrtcu več kot 21 delovnih dni, 
lahko starši uveljavljajo znižanje plačila v višini 50% prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je 
določen z odločbo o določitvi višine plačila za program vrtca. Staršem vrtec obračuna 50% 



 

prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila za 
program vrtca, znižanega za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil. Razliko med 
znižanim plačilom staršev in ekonomsko ceno programa znižano za sorazmerni del stroškov 
neporabljenih živil, zagotavlja Občine Šentjernej. Vlogo za nižanje plačila, s priloženim 
zdravniškim potrdilom starši oddajo upravi vrtca, najkasneje v roku petih zaporednih 
delovnih dni od zaključka odsotnosti otroka.« 
  
Glede na to, da smo prejeli informacije, da v zadnjem času starši to izkoriščajo in »izsiljujejo« 
zdravniška potrdila, smo se odločili, da predlagamo občinskemu svetu občine razveljavitev 
omenjenega sklepa. V primeru razveljavitve tega sklepa bodo starši imeli možnost dati vlogo 
na občino na katero bo dan pozitiven ali negativen odgovor. 
  
ŠENTJUR 
 
Občina Šentjur je v Uradnem listu št. 42/11 objavila Sklep o odsotnosti otrok iz vrtcev, v 
katerem je določeno, da bo krila za otroke s stalnim bivališčem v občini v primeru odsotnosti 
otrok iz vrtca zaradi bolezni neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni (ob predložitvi 
ustreznega zdravniškega potrdila), v višini 50% vrednosti zneska, določenega staršem z 
odločbo o višini plačila programov vrtca (brez prehrane). 
Enako ravnamo v primeru zaporednih odsotnosti. 
 
TRZIN 
 
V Občini Trzin je bil sprejet sklep občinskega sveta o dodatnem znižanju plačila staršev v 
primeru otrokove odsotnosti, za odsotnost otroka v poletnih mesecih ali v primeru bolezni, 
za najmanj 1 in največ 2 polna koledarska meseca ob predložitvi zdravniškega potrdila. V 
primeru upravičenosti starši plačajo 50% cene programa, določenega z odločbo o znižanem 
plačilu. Cena se zmanjša za vrednost živil. 
 
ŽALEC 
 
V Občini Žalec so na podlagi Sklepa o plačilu programov vrtca zaradi odsotnosti otrok iz 
zdravstvenih razlogov (Ur.l. RS, št. 42/2006) starši v celoti oproščeni plačila vrtca, če traja 
odsotnost otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov najmanj 30 koledarskih dni. V tem 
primeru so starši dolžni Občini Žalec oddati vlogo za oprostitev plačila iz zdravstvenih 
razlogov, ki ji mora biti predloženo originalno zdravniško potrdilo in potrdilo vrtca o 
dejanski odsotnosti otroka nad 30 koledarskih dni. Sklep velja za vse starše za katere je 
Občina Žalec po veljavni zakonodaji dolžna kriti razliko v ceni programa, ne glede na to, 
kateri vrtec otrok obiskuje. 
 
 

 
 

S spoštovanjem, 
Jasmina Vidmar, 

Generalna sekretarka  
 



 

 
 


