
REZERVACIJE ZA POČITNIŠKE IN ZDRAVSTVENE ODSOTNOSTI V VRTCU PO OBČINAH   

       

 POČITNIŠKA ODSOTNOST ZDRAVSTVENA ODSOTNOST 

OBČINA 
TRAJANJE  

ODSOTNOSTI 
UPRAVIČENI OBDOBJE 

PRISPEVEK 
OBČINE 

TRAJANJE  
ODSOTNOSTI 

PRISPEVEK 
OBČINE 

MIREN- 
KOSTANJEVICA  

najmanj en in  
največ dva meseca 

otroci, ki niso 
upravičeni do 
subvencije iz 

državnega 
proračuna 

1. junij do  
30. september  

50% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega razreda 

več kot 15 
zaporednih 

obračunskih dni 
iz zdravstvenih 

razlogov 

50% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega 
razreda 

ŠEMPETER- 
VRTOJBA 

najmanj 5 strnjenih 
 delovnih dni in 

največ 
 31 koledarskih dni 

najstarejši otrok  
iz družine 

1. junij do  
30. september  

50% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega razreda 

nad 30 
koledarskih dni iz 

zdravstvenih 
razlogov 

100% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega 
razreda 

NOVA GORICA 

en oz. dva meseca 
ali 

izbranih 31 
zaporednih 

koledarskih dni 

najstarejši otrok  
iz družine 

1. julij do  
31. avgust  

50% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega razreda 

nad 10  do največ 
30 obračunskih 

dni iz 
zdravstvenih 

razlogov 

100% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega 
razreda od 11. dne 

dalje 

KOMEN 
najmanj en in  

največ dva meseca 
najstarejši otrok  

iz družine 
1. julij do  
31. avgust  

50% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega razreda 

več kot 21 
zaporednih 

obračunskih dni 
iz zdravstvenih 

razlogov 

50% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega 
razreda 

    
 
 
  

        

       



 POČITNIŠKA ODSOTNOST ZDRAVSTVENA ODSOTNOST 

OBČINA 
TRAJANJE  

ODSOTNOSTI 
UPRAVIČENI OBDOBJE 

PRISPEVEK 
OBČINE 

TRAJANJE  
ODSOTNOSTI 

PRISPEVEK 
OBČINE 

AJDOVŠČINA  
IN VIPAVA 

 
najmanj 20 
zaporednih 

delovnih dni, 
največ en mesec 

  
20. junij do  

10. september  

100% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega razreda 

več kot 20 
zaporednih 

obračunskih dni 
iz zdravstvenih 

razlogov 

50% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega 
razreda 

DOBROVA- 
POLHOV GRADEC 

 
največ 30 

zaporednih 
koledarskih dni 

najstarejši otrok  
iz družine 

15. junij do  
15. september  

70% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega razreda 

več kot 15 
zaporednih 

delovnih dni iz 
zdravstvenih 

razlogov 

30% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega 
razreda 

SEVNICA 
najmanj 30 in  

največ 60 
koledarskih dni 

otroci, ki niso 
upravičeni do 
subvencije iz 

državnega 
proračuna 

enkrat letno 
75% od z odločbo 

določenega  
dohodkovnega razreda 

več kot 15 
zaporednih 

delovnih dni iz 
zdravstvenih 

razlogov 

75% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega 
razreda 

SVETI TOMAŽ 
enomesečna 

odsotnost (julij ali 
avgust) 

  
1. julij do  
31. avgust  

50% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega razreda 
NE PRIPADA 

RENČE- 
VOGRSKO 

NE PRIPADA NE PRIPADA 

OBČINA SEMIČ NE PRIPADA ? 
vsaj enomesečna 

 odsotnost 

60% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega 
razreda 

 
 
 



 POČITNIŠKA ODSOTNOST ZDRAVSTVENA ODSOTNOST 

OBČINA 
TRAJANJE  

ODSOTNOSTI 
UPRAVIČENI OBDOBJE 

PRISPEVEK 
OBČINE 

TRAJANJE  
ODSOTNOSTI 

PRISPEVEK 
OBČINE 

OBČINA MEDVODE 

 
največ 30 

zaporednih 
koledarskih dni 

najstarejši otrok  
iz družine 

1. junij do  
30. september  

60% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega razreda 
NE PRIPADA 

OBČINA BRDA  
vloga na občino 

najmanj en in  
največ dva meseca 

otroci, ki niso 
upravičeni do 
subvencije iz 

državnega 
proračuna 

1. julij do  
31. avgust  

75% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega razreda 

več kot 15 
zaporednih 

delovnih dni iz 
zdravstvenih 

razlogov 

100% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega 
razreda 

OBČINA SEŽANA 
najmanj en in  

največ dva meseca 

otroci, ki niso 
upravičeni do 
subvencije iz 

državnega 
proračuna 

1. julij do  
31. avgust  

50% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega razreda 

več kot 21 
zaporednih 

delovnih dni iz 
zdravstvenih 

razlogov 

50% od z odločbo 
določenega  

dohodkovnega 
razreda 

       

VLOGO ZA UVELJAVLJANJE ODSOTNOSTI DOBITE NA SPLETNIH STRANEH POSAMEZNIH OBČIN.  
 


