
 

 

Varstvo otrok zaradi višje sile: kako je po novem urejeno?  

Varstvo otrok zaradi višje sile so uveljavljali marsikateri starši, ki zaradi ukrepov Vlade Republike 
Slovenije (zaprtja vrtcev in šol) za zajezitev epidemije niso našli druge rešitve. Ker se sproščajo ukrepi 
in se vnovič odpirajo šole in vrtci, se poraja vprašanje, kako bo varstvo otrok zaradi višje sile po 
novem urejeno? 

Varstvo otrok zaradi višje sile: za kakšen ukrep gre? 

Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic epidemije ureja podlago odsotnosti z dela 
zaradi varstva otroka. Delavcu, pri katerem je podana višja sila, zaradi katere ne more opravljati dela, 
v obdobju, dokler so izpolnjeni vsi elementi višje sile (dokler je višja sila podana), je opravičena 
odsotnost z dela. 

Varstvo otrok zaradi višje sile daje delavcu tudi pravico do nadomestila plače za odsotnost v višini 80 
% osnove. 

Nadomestilo plače za varstvo otrok zaradi višje sile in karantene od 1. december 2021 ne sme 
biti manjše od minimalne plače. 

Varstvo otrok zaradi višje sile: kdo lahko koristi ta ukrep? 

Varstvo otrok zaradi višje sile lahko uveljavljajo starši, katerih otroci 

• obiskujejo prvih 5 razredov osnovne šole 

• so v prilagojenih in posebnih programih v osnovnih šolah s prilagojenim programom in v 
zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami in 

• imajo v odločbi o usmeritvi določeno pomoč spremljevalca. 

Varstvo otrok zaradi višje sile: kako bo urejeno sedaj, ko se odpirajo šole? 

Varstvo otrok zaradi, ko so se vrtci in šole odprli, ni več opravičljiv razlog za odsotnost z dela, saj na 
splošno ne bodo več podane okoliščine višje sile zaradi varstva. To velja za regije, ki so prešle iz črne 
v rdečo fazo. 

Varstvo otrok zaradi višje sile bo še naprej možno uveljavljati v regijah, kjer se vrtci in šole še 
ne bodo odprli, v primeru karantene otroka, v primeru, ko se bo šolanje na domu še vedno 
izvajalo za učence 4. in 5 razreda. 

Vir: Data d.o.o. 

NOVICE  

 

Namenite del dohodnine vaši organizaciji SKEI 

Slovenije  

11.01.2021 - Nič vas ne stane, da ste dobrodelni.  
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DELAVSKA ENOTNOST  

 

Delavska enotnost št. 1  

20.01.2021 - Vedno zanimive, aktualne teme.  
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