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OBČINSKI SVET OBČINE DOL PRI LJUBLJANI

ZADEVA:

Pravilnik o spremembi Pravilnika o merilih in postopku za
dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v
programe vrtca

NAMEN:

Obravnava in sprejem - skrajšani postopek

PRAVNA PODLAGA:

15. člen Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18
- UPB2)

PREDLAGATELJ:

župan Željko Savič

Poročevalec:

Rok Prevc, direktor OU

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani sprejme Pravilnik o
spremembi Pravilnika o merilih in postopku za
dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso
vključeni v programe vrtca.

Željko Savič, župan

PREDLOG PRAVILNIKA:
Na podlagi 15. člena Statuta Občine Dol pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 3/18-UPB2) je
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani na 18. redni seji dne ________ sprejel
PRAVILNIK O SPREMEMBI PRAVILNIKA O MERILIH IN POSTOPKU ZA
DODELJEVANJE MESEČNIH SUBVENCIJ ZA OTROKE, KI NISO VKLJUČENI V
PROGRAME VRTCA
1. člen
S tem pravilnikom se spreminjajo in dopolnjujejo določila iz 3., 6. in 7. člena Pravilnika o
merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v
programe vrtca (Uradni list RS, št. 63/2010 in 59/2013).
2. člen
v 3. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se zdaj glasi:
»Višina subvencije za posameznega upravičenca znaša 100,00 EUR neto mesečno za
otroka, za katerega vlagatelj uveljavlja subvencijo.«
Nadaljnja določila 3. člena ostajajo nespremenjena.
3. člen
V 6. členu se spremenijo vsi odstavki tako, da se zdaj glasijo:
»Vlagatelj pridobi pravico do subvencije s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal
popolno vlogo.«
»V primeru, da je vlagatelj oddal popolno vlogo, pa otrok še ni dopolnil 11 mesecev starosti,
pridobi pravico do subvencije s prvim dnem naslednjega meseca po dopolnjenih 11 mesecih
starosti otroka.«
4. člen
V 7. členu se v prvem odstavku doda besedilo, ki se glasi:
»Z odločbo se opredeli tudi časovno obdobje prejemanja subvencije, ki je lahko od enega
meseca do največ enega leta.«
5. člen
Ta pravilnik začne veljati in se uporabljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike
Slovenije.
Številka: 602-0002/2022-3
Datum:

Željko Savič, župan

OBRAZLOŽITEV:
Občinski svet Občine Dol pri Ljubljani je na 28. seji dne 1.7.2010 sprejel Pravilnik o merilih in
postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki niso vključeni v programe vrtca
(Uradni list RS, št. 63/2010 in 59/2013).
Pravilnik ureja subvencijo v višini 10% veljavne ekonomske cene programov predšolske
vzgoje in varstva v Vrtcu pri Osnovni šoli Janka Modra. Do mesečne subvencije so tako
upravičeni vsi starši otrok oz. njihovi zakoniti skrbniki, ki imajo z otrokom prijavljeno stalno
prebivališče v Občini Dol pri Ljubljani pod pogojem, da je otrok dopolnil starost najmanj
enajst mesecev in mu je bil vpis zaradi prezasedenosti kapacitet Vrtca pri OŠ Janka Modra
zavrnjen, hkrati pa ni vključen v drug vrtec.
Sprememba 3 člena:
Višina mesečne subvencije po sedaj veljavnem Pravilniku znaša 47,02 EUR. V letu 2021 je
Občina v ta namen izplačala subvencije v znesku 1.615,70 EUR za povprečno 2-3 otroka na
mesec. Glede na nizko število upravičencev in visokih zneskov privatnega varstva,
predlagamo zvišanje subvencije na 100,00 EUR neto na upravičenca.
Sprememba 6.člena:
Pravilnik določa, da vlagatelj odda vlogo praviloma 30 dni od prejema odločbe, s katero mu
je bil zavrnjen sprejem otroka v vrtec. V tem primeru, subvencijo uveljavlja od 1. 9. tekočega
leta dalje, do vključitve otroka v vrtec. V primeru, da vlagatelj vloge ne odda v določenem
roku, pa subvencijo prične uveljavljati s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal vlogo,
pa do vključitve otroka v vrtec. Gre torej za nejasna določila, saj se vlagateljem, ki
upoštevajo prvi odstavek tega člena, subvencija odobri šele od 1.9. dalje, medtem ko
vlagatelji, ki prvega odstavka ne upoštevajo (pa so odločbo prejeli takrat kot vlagatelji, ki prvi
odstavek upoštevajo), lahko pričnejo uveljavljati subvencijo že s prvim dnem naslednjega
meseca, ko so vlogo oddali.
Zaradi dvoumnega določila predlagamo spremembe, ki določajo uveljavljanje pravice s
prvim dnem naslednjega meseca, ko vlagatelji oddajo popolno vlogo. V primeru, da otrok še
ni dopolnil 11 mesecev starosti pa pridobi pravico do subvencije s prvim dnem naslednjega
meseca po dopolnjenih 11 mesecih starosti otroka, vendar zgolj v primeru, da mu je bil vpis v
vrtec zaradi zasedenosti zavrnjen.
Sprememba 7.člena:
Pravilnik določa, da subvencija velja vse do vključitve otroka v vrtec. Zaradi lažjega
preverjanja dejanskega stanja potem, ko je o dodelitvi subvencije izdana Odločba,
predlagamo, da se pravica subvencije prizna za največ eno leto in se vloga za subvencijo
obravnava vsako leto ponovno.
Glede na navedeno predlagamo, da Občinski svet obravnava in sprejme predložene
spremembe Pravilnika o merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke,
ki niso vključeni v programe vrtca.
Finančne posledice:
Zaradi predlagane spremembe na občini pričakujemo, da bodo dodatne finančne obveznosti
iz naslova subvencije znašale 2.000,00 EUR.

