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Šempeter pri Gorici, 15. januar 2020 
 
 
OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 
 
 
Obrazložitev predloga spremembe Sklepa o dodatnih znižanjih Občine Šempeter-Vrtojba za 
plačilo programov predšolske vzgoje   
 
Na pobudo Sveta staršev vrtca OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici se daje predlog za 
znižanje števila zaporednih dni odsotnosti otroka v vrtcu iz zdravstvenih razlogov. Svet 
staršev predlaga, da se zmanjša število dni iz trenutnih 30 na številko primerljivo s sosednjimi 
občinami.  
Sosednje občine subvencionirajo najmanj 10 do 20 zaporednih dni, vendar obračunskih –
delovnih, ne koledarskih dni. Nekatere subvencionirajo odsotnost iz zdravstvenih razlogov 
do 50 %  in prispevka staršev ne pokrijejo v celoti. Mestna občina Nova Gorica ima določeno 
tudi zgornjo mejo upravičenosti v tekočem koledarskem letu (30 dni in izjemoma še 30, če so 
izpolnjeni določeni pogoji).  
Veljavni sklepi v zvezi z zdravstvenimi odsotnostmi: 
Občina Šempeter-Vrtojba 
»Otrokom s stalnim prebivališčem v Občini Šempeter - Vrtojba se omogoči celotno kritje 
prispevka staršev zaradi odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov, ki traja nad 
30 koledarskih dni. Za uveljavitev te pravice so starši dolžni občini dostaviti vlogo za 
oprostitev plačila, ki ji morajo priložiti zdravniško potrdilo in potrdilo vrtca o dejanski 
odsotnosti otroka nad 30 koledarskih dni. Prispevki staršev ob predhodno odbitih stroških 
neporabljene prehrane otroka se bodo zagotavljali iz proračuna Občine Šempeter - Vrtojba.«  
Mestna občina Nova Gorica 
»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 60 obračunskih dni v koledarskem letu, in 
sicer pod naslednjimi pogoji: po koriščenju sofinanciranja 30 obračunskih dni, se 
sofinanciranje lahko izjemoma odobri še za največ dodatnih 30 obračunskih dni v 
koledarskem letu, po predhodnem soglasju uprave vrtca, in sicer pod pogojem, da za 
izbrano obdobje in izbrano enoto vrtca ni izražen interes po vključitvi drugih otrok, kar je 
razvidno iz prejetih vlog za vpis v vrtec.« 
Občina Miren – Kostanjevica 
»Starši otrok, za katere je Občina Miren - Kostanjevica po veljavnih predpisih dolžna kriti del 
cene programa vrtca, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila v primeru daljše opravičene 
odsotnosti otroka, in sicer več kot 15 zaporednih obračunskih dni iz zdravstvenih razlogov. 
Dodatno znižanje plačila iz zdravstvenih razlogov lahko starši uveljavljajo najkasneje v roku 5 
dni od zaključka bolezni z ustrezno vlogo ter priloženim zdravniškim potrdilom. Za dneve 
odsotnosti iz zdravstvenih razlogov starši plačajo 50 % od njihovega, z odločbo določenega 
dohodkovnega razreda.« 
Občina renče - Vogrsko 
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»Staršem otrok, ki so najmanj 15 zaporednih obračunskih dni odsotni iz Vrtca pri OŠ Lucijana 
Bratkoviča Bratuša, Vrtca Vogrsko in Razvojnega oddelka vrtca v Osnovni šoli Kozara Nova 
Gorica iz zdravstvenih razlogov, se za čas nepretrgane odsotnosti iz vrtca plačilo za program 
vrtca, ki ga obiskuje otrok, obračuna v višini 50% z odločbo določenega plačila. Vlogo za 
oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo najkasneje v roku 3 dni.« 
Občina Kanal ob Soči 
»Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa vrtca in imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo 
dodatno znižanje plačila za prvega otroka v primeru daljše opravičene odsotnosti otroka, in 
sicer več kot 15 zaporednih obračunskih dni iz zdravstvenih razlogov. Za dneve odsotnosti iz 
zdravstvenih razlogov plačajo 50 % od njihovega dohodkovnega razreda. 
Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo najkasneje v 
roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti na Občino Kanal ob Soči.« 
Občina Brda  
»V kolikor so otroci nepretrgoma odsotni iz vrtca zaradi bolezni več kot 15 delovnih dni, 
starši uveljavljajo odsotnost otroka za dejanske dneve bolniške odsotnosti otroka. 
Oprostitev plačila oz. odsotnost starši uveljavljajo na osnovi posebne vloge in zdravniškega 
potrdila. Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo na 
Občini Brda v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti.« 
Občini Ajdovščina in Vipava 
»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, 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.« 
Glede na raznolikost sklepov sosednjih občin, v zvezi s časom trajanje odsotnosti kot tudi 
višino prispevka staršev, bi dokončni sklep oblikovali v skladu s predlogom Odbora za 
družbene dejavnosti šolstvo, predšolsko varstvo, kulturo in šport, ki bi ga odbor podal na seji 
Občinskega sveta Občine Šempeter-Vrtojba. 
V trenutno veljavnem sklepu Občine Šempeter-Vrtojba je šest olajšav in sicer: 
subvencioniranje počitniške odsotnosti, izredne daljše odsotnosti otroka, financiranje daljše 
otrokove odsotnosti zaradi bolezni, upoštevanje stanovanjskega kredita pri določitvi 
prispevka staršev, znižanje v primeru smrti enega od staršev in znižanje v primeru kroničnih 
bolezni, telesnih hib in prirojenih bolezni, zaradi katerih je otrok prizadet. 
Vse te olajšave plačil staršev veljajo za vse otroke iz naše občine, v vseh vrtcih, ki jih otroci 
obiskujejo.  
S sprejetjem tega predloga bi se sklep o dodatnih znižanjih Občine Šempeter - Vrtojba za 
plačilo programov predšolske vzgoje št. 01101-17/2016-2, z dne 20. 10. 2016, spremenil v 3. 
točki, vsa ostala določila pa bi ostala nespremenjena. 
 
Pripravila          ŽUPAN 
Ksenija Ušaj              mag. Milan Turk 
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Na podlagi 28b. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 
36/10, 55/17), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 59/19), 21. člena Zakona o lokalni 
samoupravi (57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00, 51/02, 72/05, 60/07, 76/08, 79/09, 
51/10, 30/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je 
Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na ___________ , dne ____________  sprejel  
 
 
 

S K L E P 
o kritju prispevka staršev zaradi odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov 

 
 

1. 
V sklepu št. 01101-17/2016-2, z dne 20. 10. 2016, se 3. točka sklepa spremeni tako, da se glasi: 
»Staršem otrok, za katere je Občina Šempeter-Vrtojba po veljavnih predpisih dolžna kriti del 
cene programa vrtca se omogoči __________ _________ njihovega, z odločbo določenega 
dohodkovnega razreda, zaradi odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov, ki 
traja najmanj  ____  _________ dni.  
Dodatno znižanje plačila iz odsotnosti iz zdravstvenih razlogov lahko starši uveljavljajo, 
najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti z ustrezno vlogo ter priloženim 
zdravniškim potrdilom, pri pristojni upravi vrtca.  
Prispevki staršev ob predhodno odbitih stroških neporabljene prehrane otroka se bodo 
zagotavljali iz proračuna Občine Šempeter - Vrtojba.  
 

2. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
Št.  
Šempeter pri Gorici,  
 

              Župan  
Občine Šempeter - Vrtojba  
      mag. Milan Turk  

 
 
 
 
 
 
 
 
 


