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POVZETEK
Upravni postopek je eden najpomembnejših postopkov, če ne celo najpomembnejši. Mednje
spada tudi postopek pridobitve znižanega plačila vrtca. Ravno zaradi tega je bila želja raziskati
in podrobno spoznati omenjeni postopek, saj bom v prihodnosti, ko bom imela otroke, tudi
sama kot stranka udeležena v postopku. Pravna podlaga za ugotavljanje dejstev znižanega
plačila vrtca je Zakon o vrtcih, Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in pa seveda Zakon
o splošnem upravnem postopku. Diplomsko delo je sestavljeno tako, da v začetku razloži
sistem predšolske vzgoje v Republiki Sloveniji, nato pa na primeru postopka pridobitve
znižanega plačila vrtca razloži upravni postopek od samega začetka postopka – oddaje vloge
pa do izdaje odločbe oziroma pravice do rednega ali izrednega pravnega sredstva.
Glavna metoda diplomskega dela je normativna analiza zakonskih predpisov s teoretično
proučitvijo znanstvenih del, ki obravnava vsebino zakona o splošnem upravnem postopku in
uveljavljanja pravic iz javnih sredstev. Tekom diplomskega dela sem se podrobno seznanila s
samim postopkom in na podlagi zadanih hipotez ugotovila pomanjkljivosti organa v postopku
ter navedla predloge za odpravo le-teh.
Diplomsko delo je namenjeno staršem kot strankam v postopku, da pobližje spoznajo sam tek
postopka in pa tudi organu oziroma uradnim osebam, zadolženim za obravnavo vlog, da
spoznajo oziroma svojemu znanju dodajo še dodatno znanje pri svojem delu, da bodo čim
boljše in v skladu s temeljnimi načeli ZUP obravnavali vloge.

Ključne besede: upravni postopek, plačilo vrtca, javna sredstva, center za socialno delo,
odločba
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SUMMARY
ANALYSIS OF THE PROCEDURE OF THE REDUCED PAYMENT OF
KINDERGARDEN
The administrative procedure is one of the most important procedures, if not the most.
Among them is as well the pre-school financial aid application process. The aim was to
research and get a thorough understanding of the process, since in the future, when I will have
my own children, I will be as a customer involved in it. The legal basis to determine the terms
for the financial aid application are the Pre-School Institutions Act, the Exercise of Rights to
Public Funds Act and of course the General Administrative Procedure Act. The thesis at first
explains the system of pre-school education in the Republic of Slovenia and then explains the
administrative procedure in the case of the financial aid application – from the beginning of
it, the submission, up until the decision or the right for ordinary or extraordinary legal remedy
is issued.
The main method used is the normative analysis of the legislation, together with the
examination of scientific work regarding the content of the General Administrative Procedure
Act and the Exercise of Rights to Public Funds Act. Throughout the work I have acquainted
myself with the procedure in detail. Based on the hypotheses I have determined the
deficiencies in the process of the administering body, and brought forward possible solutions
for them.
The thesis is intended for parents as customers in the process, so that they might familiarise
with it more closely, and for administering body or officials in charge for applications, who
might use it to get familiar with the process or further enrich their knowledge of it. That way
they could deal with the applications better and in compliance with the GAP Act.

Key words: administrative procedure, preschool tuition, public resources, Social Work Centre
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1 UVOD
Postopek pridobitve znižanega plačila vrtca oziroma subvencija vrtca, kot radi pogovorno
rečemo, je eden izmed pomembnejših upravnih postopkov, še posebej v današnjih časih, ko
plačilo vrtca, kadar ga obiskuje več sorojencev, za starše predstavlja velik finančni zalogaj.
Cene storitev vrtcev so velikokrat zelo visoke, zato je pridobitev znižanega plačila vrtca zanje
odlična rešitev, da se vsaj delno razbremenijo vrtoglavega zneska plačila vrtca.
Postopek pridobitve znižanega plačila vrtca je splošno gledano prebivalcem Republike
Slovenije precej neznan, zdi se jim preveč birokratski, postopek pa včasih traja precej
predolgo. Ravno zaradi zgoraj navedenih razlogov sem se odločila za analizo tega postopka,
da ga poskušam vsaj malo približati državljanom. Menim, da je ta postopek pomemben z vidika
staršev, ki brez uveljavljanja pravice znižanega plačila vrtca svojim otrokom ne bi mogli
omogočiti prve interakcije s sovrstniki že v fazi malčkov in začetnega razvoja socialnih veščin,
ki se prične že v predšolskem obdobju.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF,
57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl.
US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ in 75/17) (v nadaljevanju ZUPJS), ki je bil sprejet 23.
junija 2010 določa pravice in dolžnosti vlagatelja ter sam postopek obravnave njegove vloge
od oddaje vloge pa do končnega izreka odločbe.
Namen diplomskega dela je analizirati postopek pridobitve znižanega plačila vrtca od samega
začetka, tj. od oddaje vloge do izdane odločbe oziroma sklepa s strani pristojnega organa. Ni
namreč nujno, da je zahtevi staršev sploh ugodeno. Prav tako pa obstajajo razlike v primeru
ugodilne odločbe, ki so odvisne od premoženjskega stanja prosilcev ipd.
Cilj diplomskega dela je javnosti približati sam postopek pridobitve znižanega plačila vrtca ter
jih seznaniti s samim postopkom, saj večini ni jasno, zakaj so dobili določen odstotek znižanega
plačila vrtca in zakaj ne več oziroma manj.
Moji hipotezi v diplomskem delu sta:
H1: »Postopek pridobitve znižanega plačila vrtca je staršem kot strankam jasen in enostaven,
pritožb ni veliko.«
H2: »Postopek pridobitve znižanega plačila vrtca traja predolgo.«

Diplomsko delo je sestavljeno iz osmih poglavij.
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Prvo poglavje je namenjeno uvodnim mislim diplomskega dela, kjer so predstavljeni problem
in predmet raziskovanja, predstavljeni pa sta tudi hipotezi, glavni namen in cilj ter izbrana
metodologija.
Diplomsko delo v drugem delu podaja analizo postopka znižanega plačila kot upravne zadeve
z razlago sistema predšolske vzgoje in rabo ZUP s poudarkom na temeljnih načelih.
V tretjem poglavju so predstavljeni udeleženci v postopku pridobitve znižanega plačila vrtca.
Najprej je namenjenih nekaj besed splošno o pristojnosti, nato pa sledi podrobnejši opis dela
in nalog pristojnega organa in opis strank v postopku (staršev).
Četrto poglavje zajema sam postopek pridobitve znižanega plačila vrtca s prvim korakom –
oddajo vloge za uveljavljane pravic iz javnih sredstev, sledi opis ugotavljanja in uveljavljanja
dejstev za določitev višine znižanega zneska plačila staršev za programe vrtcev ter ugotavljanje
in dokazovanje premoženja družine in na koncu sama ugotovitev ter izdaja odločbe oziroma
sklepa. Temu lahko sledi tudi pritožba stranke (staršev) in uveljavljanje izrednih pravnih
sredstev, zato je naslednje podpoglavje namenjeno analizi teh postopkov.
Peto poglavje je sestavljeno iz preveritve zastavljenih hipotez.
Šesto poglavje je namenjeno zaključku – strnjene ugotovitve poglavij.
Moje diplomsko delo temelji na teoriji, zato bo glavna metodologija normativna analiza
predpisov in analiza znanstvenih del z vsebino splošnega upravnega postopka in osnovnih
pravic iz javnih sredstev. Za proučitev hipotez so analizirani podatki izbranega centra za
socialno delo. Podana je analiza števila oddanih vlog v izbranem letu in števila pritožb na
odločbe ter analiza trajanja obravnave vlog.
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2 ZNIŽANJE PLAČILA VRTCA KOT UPRAVNA ZADEVA
»Upravni postopek je skupek pravil, po katerih morajo postopati organi državne uprave pri
opravljanju dejavnosti iz svoje pristojnosti. To je obveza, točno obeležena pot, po kateri se
mora pristojni organ uprave gibati pri opravljanju svojih nalog.« (Cijan, 2000, str. 12).
Upravni postopek se začne na dva načina – na zahtevo stranke oziroma po uradni dolžnosti.
Postopek pridobitve znižanega plačila vrtca je upravni postopek, ki se prične na pobudo
stranke. Stranka odda vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni organ –
Center za socialno delo.
Zakon o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo,
105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je splošen zakon, ki določa pravila v upravnih
postopkih, vedno pa se poleg ZUP uporablja še področni zakon, ki se nanaša na konkretno
upravno zadevo ter v določenih primerih posamezno vprašanje postopka ureja drugače kot
ZUP. V primeru postopka pridobitve znižanega plačila vrtca je to ZUPJS.

2.1 SISTEM PREDŠOLSKE VZGOJE
Predšolsko vzgojo izvajajo vrtci (javni in zasebni). Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 –
uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12
– ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) (v nadaljevanju ZVrt) v 2. členu navaja, da je bistvena naloga
vrtcev pomoč staršem pri celoviti skrbi za otroke, izboljšanje kvalitete življenja družin in otrok
ter ustvarjanje pogojev za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Vrtci morajo
delovati skladno z načeli predšolske vzgoje, ki jih ZVrt navaja v 3. členu.
ZVrt v 4. členu navaja cilje predšolske vzgoje:
-

»razvijanje sposobnosti razumevanja in sprejemanja sebe in drugih,

-

razvijanje sposobnosti za dogovarjanje, upoštevanje različnosti in sodelovanje v
skupinah,

-

razvijanje sposobnosti prepoznavanja čustev in spodbujanja čustvenega doživljanja in
izražanja,

-

negovanja radovednosti, raziskovalnega duha, domišljije in intuicije ter razvijanje
neodvisnega mišljenja,

-

spodbujanje jezikovnega razvoja in učinkovito in ustvarjalno uporabo govora, kasneje
pa tudi branja in pisanja,

-

spodbujanje doživljanja umetniških del in umetniškega izražanja,

-

posredovanje znanj z različnih področij znanosti in iz vsakdanjega življenja,

-

spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja in
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-

razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.«

Programi za predšolsko vzgojo, ki jih izvajajo javni vrtci, delujejo na podlagi Kurikuluma za
vrtce. To je nacionalni dokument, ki je zasnovan na analizah, predlogih in rešitvah, ki so
predstavile sistem predšolske vzgoje. Le-ta spoštuje tradicijo slovenskih vrtcev, hkrati pa želi z
novejšimi teorijami zgodnjega otroštva dopolniti oziroma nadgraditi delo v vrtcih do sedaj.
Kurikulum za vrtce je bil sprejet na 26. seji Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje
marca 1999 in velja še danes (MIZŠ, 2018). Namenjen je predvsem strokovnim delavcem
(vzgojiteljem, pomočnikom vzgojiteljev, ravnateljem in svetovalnim delavcem) za strokovno
opravljanje svojega dela in čim boljšo kakovost le-tega. Kurikulum strokovne delavce vodi,
kako naj otroci skozi igro spoznavajo različne dejavnosti in se učijo. Najpomembnejše
dejavnosti so: gibanje, jezik, umetnost, družba, matematika in narava.
Predšolsko vzgojo izvajajo vrtci (od dopolnjenega 11. meseca starosti in do vstopa v šolo).
Predšolska vzgoja ni obvezna, je pa zaželjena zaradi zgodnje socializacije otrok. Zagotavljanje
predšolske vzgoje je v domeni občin, ki ustanavljajo in financirajo vrtce v svojem okolišu. To je
tudi ena izmed glavnih dejavnosti občin. V Republiki Sloveniji je trenutno 212 občin (vir: SURS,
2018). Le-te se financirajo iz lastnih materialnih in finančnih sredstev. V primeru, da je občina
slabše gospodarsko razvita, pa ji del dodatnih sredstev zagotovi država (3. člen ZLS). Občina
kot temeljna samoupravna skupnost v Republiki Sloveniji deluje pod okriljem različnih
elementov: teritorialni element (ki nakazuje neko območje), funkcionalni element,
organizacijski element, materialno-finančni element (lastni viri sredstev) in pravni element.
Prav tako pa je pomemben tudi element »pripadnosti« oziroma lokalna zavest, saj daje »pikico
na i« samemu delovanju občine kot skupnosti. Delovanje občin je zakonsko predpisano z
Zakonom o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08,
79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18).
Občine ustanavljajo javne vrtce, ko pa govorimo o zasebnih vrtcih, so ustanovitelji teh lahko
tako pravne kot fizične osebe (domače ali tuje). Zasebni vrtec lahko določi svoja »pravila
delovanja«, ki jih zapiše v aktu o ustanovitvi, lahko pa se odloči za delovanje po programu
javnih vrtcev (13. člen ZVrt).
Tako zasebni kot javni vrtec lahko pričneta s svojim delovanjem šele, ko njegov vpis potrdi
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Pogoji za vpis v razvid so predpisani za
strokovne delavce, prostor in opremo. Občina lahko zasebnemu vrtcu podeli tudi koncesijo.
To je dovoljenje, da lahko zasebni poslovni subjekt ali fizična oseba opravlja gospodarsko
dejavnost na njenem področju. Zasebni vrtec deluje s koncesijsko pogodbo, v kateri so jasno
določena pravila in obseg sredstev, ki jih zasebnemu vrtcu s koncesijo nameni občina. Zasebni
vrtci s koncesijo prav tako delujejo v skladu s programom javnega vrtca (73.-77. člen Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja). Prav tako lahko zasebni vrtci, ki nimajo
koncesije pridobijo pravico za sofinanciranje iz proračuna občin, če izpolnjujejo pogoje iz 34.
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člena ZVrt. To v praksi za starše pomeni, da lahko pridobijo subvencijo za znižano plačilo vrtca
tudi v primeru, ko otroka vpišejo v zasebni vrtec, če ta pridobi pravico za sofinanciranje.
Tudi drugod po svetu imajo države oziroma lokalne samouprave opredeljene subvencije za
plačilo stroškov vrtca. Za primer lahko vzamemo zvezno državo Viktorija v Avstraliji. Ta ponuja
svojim prebivalcem znižano plačilo vrtca oziroma v določenih primerih celo brezplačen vrtec,
če dosegajo določene pogoje, postavljene s strani zvezdne države. V zvezni državi Viktorija
otroci lahko vstopijo v vrtec s tretjim letom starosti, po večini pa jih vpisujejo v vrtec s četrtim
letom starosti, eno leto pred vstopom v šolo. Vrtec jih pripravi na obveznosti, ki se začnejo s
prestopom šolskega pragu. Z obveznostmi se spoznajo skozi igro. Otroke v vrtcu vodijo
kvalificirani predšolski učitelji, kar je zelo podobno, kot pri nas. Za subvencijo za znižano plačilo
vrtca oziroma brezplačen vrtec lahko zaprosijo neposredno v vrtcu kadarkoli tekom leta, tudi
v primeru, če so vmes zamenjali vrtec za svojega otroka.
Po podatkih statističnega urada Republike Slovenije je v šolskem letu 2017/2018 vrtec
obiskovalo kar 80,4% otrok s starostjo od enega do petih let, kar je za 1,7% več, kot v šolskem
letu poprej. Predšolsko vzgojo je izvajalo 953 vrtcev; od tega 849 javnih in 41 zasebnih vrtcev.
Večina (94,7%) otrok je obiskovala javne vrtce in njihove enote.
Grafikon 1: Vrtci po izvajanju predšolske vzgoje po letih
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Iz grafikona (Grafikon 1) je razvidno, da število otrok, ki so vključeni v predšolsko izobraževanje
narašča (z izjemo minimalnega padca v šolskem letu 2011/2012 in 2012/2013). Grafikon 1 nam
pove, da se vsako leto večajo potrebe po vrtcih; tako javnih kot zasebnih.

2.2 POJEM UPRAVNE ZADEVE
ZUP v svojem 2. členu razjasni termin upravne zadeve in sicer gre za odločanje o pravici,
obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe na področju upravnega prava. Za upravno
zadevo gre, ko je s predpisom določeno, da pristojen organ o neki zadevi bodisi vodi upravni
postopek, bodisi odloča o upravnem postopku ali pa izda odločbo.
Ustava Republike Slovenije kot najvišji zakonski akt v RS določa, da pravice in obveznosti
urejajo zakoni in podzakonski akti.
ZUP v svojem 1. členu navaja, da mora biti ravnanje upravnih in drugih državnih organov,
organov samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil skladno s tem zakonom
ko odločajo o upravnih zadevah. Pravica do znižanega plačila vrtca je določena po Zakonu o
vrtcih (ZVrt). V 25. členu ZVrt navaja vire financiranja programov predšolske vzgoje. Le-ta se
financira iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja – občin, če gre za javni vrtec oziroma
fizične/pravne osebe, v primeru, ko gre za zasebni vrtec, plačil staršev ter donacij in drugih
virov.
Postopek pridobitve znižanega plačila vrtca je formalno definirana upravna zadeva, zato se
Zakon o splošnem upravnem postopku (ZUP) uporablja v celoti, razen za pravila postopka, ki
so po ZUPJS urejena drugače. Glede teh pravil velja ZUPJS nadrejeno ZUP.

2.3 RABA ZAKONA O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU S POUDARKOM NA
TEMELJNIH NAČELIH
Določene upravne postopke se lahko na nekem določenem upravnem področju uredijo
drugače, kot je navedeno v ZUP. V takih primerih gre potem za posebni upravni postopek.
Kadar se postopki na določenem upravnem področju urejajo drugače, kot je določeno po ZUP,
morajo biti ta odstopanja predpisana z zakonom in ne smejo biti določena s kakršnimkoli
aktom manjše veljavnosti, kot je zakon. ZUP je posebnemu upravnemu postopku nadrejen,
vendar se lahko določen predpis iz ZUP drugače interpretira, kakšen predpis izključi oziroma
doda nov predpis (npr. davčni postopki lahko predpišejo krajši zakonsko določeni rok pritožbe;
v ZUP je zapisan 15 dnevni rok za pritožbe).
Za vse upravne postopke je generalno gledano ZUP temeljni zakon, vendar, ko pridemo do
posebnih upravnih postopkov (npr. davčni postopek), ki so precej specifični in ZUP ne pokriva
vseh specifik področja, se ZUP uporablja podrejeno. Vendar pa ZUP pri nobenemu upravnemu
postopku ni v celoti izključen (Jerovšek & Kovač, 2017).
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Temeljna načela zakona o splošnem upravnem postopku predstavljajo temeljne procesne
standarde upravnega postopka in se uporabljajo v vseh upravnih zadevah. Poznamo pa tudi
posebna upravna načela, ki se uporabljajo le pri določenih delih upravnega postopka (Jerovšek
& Kovač, 2017).
ZUP v svojem 9. – 14. členu navaja 9 temeljnih načel upravnega postopka, ki so potrebna za
zagotovitev temeljnih procesnih standardov stranki v upravnem postopku (Jerovšek & Kovač,
2017).
To so:
-

načelo zakonitosti,

-

varstvo pravic strank in varstvo javnih koristi,

-

načelo materialne resnice,

-

načelo zaslišanja stranke,

-

prosta presoja dokazov,

-

dolžnost govoriti resnico in poštena uporaba pravic,

-

samostojnost pri odločanju,

-

pravica pritožbe,

-

ekonomičnost postopka.

Navedena načela zahtevajo od uradne osebe, ki je pooblaščena za obravnavo in izvajanje
upravnega postopka, da se pri svojem delu striktno drži teh devet temeljnih načel (Cijan,
2000).

1. NAČELO ZAKONITOSTI
Načelo zakonitosti je najpomembnejše načelo ZUP. Načelo je zabeleženo že v Ustavi RS.
Pomeni, da je Republika Slovenija pravna država, v kateri je ravnanje organov vezano na zakon.
Pravna država je opredeljena s priznanjem človekovih pravic in temeljnih svoboščin svojim
državljanom in zaščito le-teh, saj s tem država spoštuje dve najpomembnejši načeli, zapisani v
153. členu Ustave RS (načelo ustavnosti in načelo zakonitosti) (Cijan & Grafenauer, 2004).
153. člen Ustave RS določa načelo ustavnosti in zakonitosti. Skladno s tem načelom morajo
biti urejeni vsi zakoni, podzakonski predpisi in drugi splošni akti državnih organov, organov
samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil.
Načelo zakonitosti je prvo in najpomembnejše načelo, ne le v upravnem postopku, temveč
tudi na splošno (zabeleženo že v Ustavi). ZUP to načelo le še podrobneje razloži in dopolni, saj
določa, da so organi v upravnem postopku dolžni ravnati po tem načelu, tudi v primerih, ko se
odločajo po tako imenovanem prostem preudarku (Cijan, 2000).
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Načelo zakonitosti se v postopku pridobitve znižanega plačila vrtca kaže v tem, da je organ
(center za socialno delo) dolžan držati se poteka postopka po pravilih zakonodaje. Tudi sama
končna odločba temelji na podlagi ugotovitev, vezanih na zakonske predpise.

2. VARSTVO PRAVIC STRANK IN VARSTVO JAVNIH KORISTI
Načelo varstva pravic strank in varstva javnih koristi je drugo temeljno načelo po ZUP. Načelo
zavaruje stranke, da uveljavljajo svoje pravice, vendar pa pri tem ne smejo povzročati
kakršnekoli škode pravicam. Prav tako strankine pravice ne smejo biti v nasprotju z javno
koristjo, ki je določena z nekim zakonom ali drugim predpisom. Organ je dolžan opozoriti
stranko na njene pravice, v primeru, da jih ta ne uveljavlja (Jerovšek & Kovač, 2017).
Najpomembnejši pa je zadnji (četrti) odstavek 7. člena ZUP, ki ščiti stranke oziroma druge
udeležence v upravnem postopku, da s svojo nevednostjo oziroma neukostjo ne škodujejo
svojim pravicam, če so jim te odobrene po zakonu.

3. NAČELO MATERIALNE RESNICE
Iz 8. člena ZUP izhaja načelo materialne resnice, ki določa, da mora organ ugotoviti resnično
dejansko stanje in obravnavati vsa dejstva, pomembna za zakonito in pravilno odločbo. Lahko
pa organ izda odločbo tudi na podlagi verjetno izkazanih dejstev, če tako določa področni
zakon.
Vendar pa se načelo materialne resnice ne nanaša le na organ – zavezuje stranko, da natančno
in resnično navaja dejstva, ki so pomembna za obravnavani upravni postopek.
V praksi se velikokrat zgodi, da stranke ne navedejo resničnih dejstev, saj se tako na nezakonit
način želijo izogniti dodatnim stroškom, počasnejši obravnavi postopka, ipd. Organ mora biti
ves čas tekom postopka »na preži«, da ugotovi resnična dejstva in okoliščine. V primeru, ko
organ nehote oziroma nevede ne upošteva načela materialne resnice, lahko to prinese resne
sankcije ne le za organ, temveč tudi za stranko. Načelo materialne resnice se uporablja tekom
samega ugotovitvenega postopka, zato je res pomembno, da organ preveri vsa dejstva, saj
lahko v nasprotnem primeru pride do izdaje nezakonite odločbe (Jerovšek & Kovač, 2017).
Na primeru postopka pridobitve znižanega plačila vrtca se načelo materialne resnice kaže v
tem, da je organ (v tem konkretnem primeru center za socialno delo) dolžan pridobiti podatke
(navedene v 12.-14. členu ZUJPS) iz javnih evidenc (ZZZS, ZPIS, ZRSZ, FURS, GURS…) po 51.
členu ZUJPS. Prav tako v določenih primerih dejansko stanje ni jasno iz uradnih evidenc tako,
da lahko pridejo v poštev tudi druga dokazna sredstva po ZUP (npr. priče, izvedenci…).
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4. NAČELO ZASLIŠANJA STRANKE
Načelo zaslišanja stranke je ustavna pravica, ki izhaja iz 22. člena Ustave RS o enakem varstvu
pravic v postopku pred sodiščem oziroma pred drugimi organi, ki odločajo o pravici oziroma
dolžnosti stranke.
Tudi 9. člen ZUP navaja, da je stranki pred izdajo odločbe o upravnem postopku, ki teče zoper
nje, potrebno dati možnost izjaviti se o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so pomembne za izdajo
upravne odločbe.
V primeru, ko zakon tako določa, se lahko odločba za nek upravni postopek izda brez
predhodnega zaslišanja stranke. V takem primeru organ odloči po skrajšanem ugotovitvenem
postopku, in pod pogoji, opredeljenimi v 144. členu ZUP:
-

kadar lahko organ dejansko stanje v celoti ugotovi na podlagi predloženih dejstev in
dokazov s strani stranke oziroma dejstev, ki so organu znani,

-

kadar lahko organ sam ugotovi stanje zadeve na podlagi uradnih podatkov, ki jih ima,
in zato ni potrebno posebej zaslišati stranke,

-

kadar je s predpisom določeno, da se zadeva lahko reši na podlagi dejstev in okoliščin,
ki sicer niso popolnoma dokazane, vendar pa se iz vseh okoliščin izhaja, da je potrebno
zahtevku stranke ugoditi,

-

kadar organ ugotovi, da gre v zahtevku za nujne ukrepe, ki so v javnem interesu (če
obstaja nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ali za
premoženje večje vrednosti), dejstva, ki so pomembna za izdajo odločbe pa so
ugotovljena oziroma vsaj verjetno izkazana.

V primeru postopka pridobitve znižanega plačila vrtca gre po večini vedno za skrajšani
ugotovitveni postopek, saj vsa dejstva CSD lahko pridobi po uradni dolžnosti iz uradnih
evidenc. Načelo zaslišanja stranke se uporabi le v primeru, ko se podatki, navedeni s strani
stranke na vlogi in podatki, pridobljeni iz uradnih evidenc ne ujemajo.

5. PROSTA PRESOJA DOKAZOV
Načelo proste presoje dokazov omogoči organu, da sam presodi, kateri podatki so bistveni za
ugotavljanje tekom samega postopka in na koncu za samo odločbo upravnega postopka. V
primeru, ko se po izdani odločbi in pritožbi stranke izkaže, da je prvostopenjski organ, ki je
obravnaval postopek napačno presodil dokaze na podlagi tega načela, je dolžan
drugostopenjski organ (če zmoto ugotovi) po 252. členu ZUP odločbo odpraviti in sam zadevo
rešiti sam.
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Čeprav se pri tem lahko poraja vprašanje glede »poštenosti« javnega uslužbenca, se to pri
postopku pridobitve znižanega plačila vrtca ne pozna, saj ZUPJS natančno določa, kateri
podatki se morajo upoštevati pri določitvi plačilnega reda za plačilo vrtca.

6. DOLŽNOST GOVORITI RESNICO IN POŠTENA UPORABA PRAVIC
V 11. členu ZUP navaja, »da morajo stranke pred organom govoriti resnico in pošteno
uporabljati pravice, ki so jim priznane s tem in drugimi zakoni, ki urejajo upravni postopek.«
Dolžnost stranke govoriti resnico velja čez celoten upravni postopek. Stranka je za lažno
navajanje dejstev ustrezno sankcionirana, na kar mora organ stranko opozoriti, preden ta
odda izjavo, kar navaja ZUP v svojem 188. členu (Androjna & Kerševan, 2017).
V postopku znižanega plačila vrtca je center za socialno delo stranki, ki navede lažne podatke
ali pa določene podatke prikrije, v skladu z 143. členu ZUPJS, dolžan razveljaviti izdano odločbo
in ji na podlagi resničnih podatkov izdati novo.

7. SAMOSTOJNOST PRI ODLOČANJU
Načelo samostojnosti pri odločanju določa, da organ vodi in odloča v upravnem postopku
samostojno na podlagi zakonskih predpisov, podzakonskih aktov, aktov lokalnih
samoupravnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. Uradna oseba na podlagi ugotovljenih
dejstev samostojno opravlja delo v upravnem postopku v skladu z zakonskimi predpisi,
potrebnimi za ta postopek. Uradna oseba, ki obravnava upravni postopek mora biti neodvisna
od mnenj drugih, postopek mora voditi v skladu z ZUP in ostalimi zakonskimi predpisi, ki veljajo
za obravnavani upravni postopek (Cijan, 2000).
Na konkretnem primeru pridobitve znižanega plačila vrtca se načelo samostojnosti pri
odločanju kaže v tem, da uradna oseba samostojno odloča o pravici znižanega plačila vrtca na
podlagi ugotovljenih dejstev.

8. PRAVICA PRITOŽBE
Načelo pravice do pritožbe je tudi ustavna pravica, zabeležena v 25. členu Ustave RS. Ta
navaja, da ima vsakdo pravico do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam
sodišč in drugih organov. Prav tako pa Ustava RS že v svojem 22. členu navaja pravico do
enakega varstva pravic v postopku pred sodiščem ali drugim organom državne ali lokalne
skupnosti oziroma nosilci javnih pooblastil.
ZUP zato na podlagi 22. in 25. člena Ustave RS v svojem 13. členu določa pravico do pritožbe
na izdano odločbo upravnega postopka na prvi stopnji. Kadar je prvostopenjski organ za
odločanje v upravnih zadevah pristojen predstavniški organ oziroma vlada, v teh primerih
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pritožba ni dovoljena. Prav tako je pritožba na odločanje pristojnega ministrstva v upravni
zadevi kot prvostopenjski organ možna le v primerih, ko tako navaja zakon. V tem zakonu mora
biti tudi opredeljeno, kdo o podani pritožbi stranke odloča.
Zadnji odstavek 13. člena ZUP navaja pravico pritožbe stranke tudi v primeru, ko organ prve
stopnje odločbe o upravnem postopku ni izdal v določenem roku.
Odločba postane dokončna, ko se upravni postopek zaključi. To v praksi pomeni, da stranka ni
podala pritožbe na izdano odločbo, ali pa jo ni podala v zakonsko določenem roku za pritožbo.
V primeru, ko je stranko pritožbo zoper izdano odločbo vložila, organ na drugi stopnji izvede
pritožbeni postopek in lahko izda novo odločbo. Zoper to odločbo se stranka ne more več
pritožiti, lahko le sproži upravni spor na Upravno sodišče.
V primeru, ko center za socialno delo stranki v postopku pridobitve znižanega plačila vrtca izda
odločbo, pa se stranka z njo ne strinja, lahko vloži pritožbo na izdano odločbo. Pritožbo
obravnava Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti kot
drugostopenjski organ.

9. EKONOMIČNOST POSTOPKA
14. člen ZUP govori o načelu ekonomičnosti postopka. Ta mora biti voden hitro, s čim nižjimi
stroški in čim manjšo zamudo za stranke in ostale udeležence v postopku, vendar še vedno z
natančno in pravilno preverbo dejstev in podatkov, pomembnih za upravni postopek, in da se
izda korektna in zakonita odločba.
Načelo ekonomičnosti ima tri podnačela:
-

načelo hitrosti postopka,

-

načelo varčnosti,

-

načelo učinkovitosti.

Načelo ekonomičnosti postopka, tako kot vsa ostala temeljna načela Zakona o splošnem
upravnem postopku, morajo upoštevati tako organi na prvi stopnji kot tudi organi na drugi
stopnji (Cijan, 2000).
V 222. členu ZUP navaja, da mora organ, ko prejme popolno vlogo za začetek postopka na
zahtevo stranke oziroma po uradni dolžnosti izdati odločbo stranki čimprej, najpozneje v enem
mesecu oziroma dveh od prejema popolne vloge oziroma začetka postopka po uradni
dolžnosti. V primerih, ko organ stranko pozove k dopolnitvi vloge, rok za izdajo odločbe začne
teči z dnem, ko organ prejme dopolnitev vloge.
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Kadar organ, na čigar odločbo ima stranka pravico do pritožbe, ne izda odločbe v predpisanem
roku ima stranka pravico do pritožbe, saj se to šteje kot molk organa.
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3 UDELEŽENCI V POSTOPKU PRIDOBITVE ZNIŽANEGA PLAČILA
VRTCA
3.1 PRISTOJNOST
3.1.1 Splošno o pristojnosti
»Pristojnost (kompetenca) vsebuje pooblastilo določenega organa za opravljanje nalog, zaradi
katerih je ustanovljen.« (Androjna & Kerševan, 2017, str. 107).
Pristojnost je hkrati pravica in dolžnost organa. Organu daje pravico, da obravnava zadeve, ki
se nanašajo na njegovo delovno področje, hkrati pa je tudi njegova dolžnost, da zadevo
obravnava in reševanje le-te ne more odkloniti. V nadaljevanju sta obravnavani stvarna in
krajeva pristojnost.

3.1.1.1 Stvarna pristojnost
Stvarna (materialna) pristojnost se nanaša na področje dela organa. 16. člen ZUP pravi, da so
za odločanje v upravnih zadevah iz državne pristojnosti na prvi stopnji pristojne upravne
enote, razen v primeru, ko zakon določa drugače. Za odločanje v tovrstnih zadevah na drugi
stopnji so pristojna ministrstva, spet razen v primerih, ko zakon določa drugače. V primeru, da
zakon določa, da na prvi stopnji o neki upravni zadevi odloča ministrstvo, obstaja pa organ v
sestavi ministrstva, ki pokriva to področje, potem se na prvi stopnji upravna zadeva vodi pod
okriljem organa v sestavi ministrstva. Prav tako pa 17. člen ZUP opredeli pristojnost lokalne
samouprave za upravne postopke, ki se navezujejo na področje lokalne samouprave. V tem
primeru je torej pristojen prvostopenjski organ za reševanje teh zadev uprava samoupravne
lokalne skupnosti (če zakon ne določa drugače) (Androjna & Kerševan, 2017).
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Tabela 1: Pregled stvarno pristojnih organov po ZUP v Republiki Sloveniji

Prva stopnja

Druga stopnja
(odločanje o pritožbi)

Državne pristojnosti

Upravne enote ali organi v sestavi
ministrstev, če področni zakon določa
ministrstvo kot prvostopenjski organ

Področna ministrstva

Izvirne pristojnosti
lokalne samouprave

Občinske uprave oziroma uprave drugih
samoupravnih lokalnih skupnosti

Župani (ali po odloku
občine občinski oziroma
mestni svet)

Prenesene
pristojnosti z države
na občine

Občinske uprave

Področna ministrstva

Vir: Kovač, Jerovšek (2017, str. 81)

3.1.1.2 Krajevna pristojnost
»Za krajevno pristojnost je odločilno območje, na katerem ima določen organ pravico in
dolžnost opravljati naloge s svojega delovnega področja oziroma iz svoje stvarne pristojnosti.«
(Cijan, 2000, str. 30).
Prvi odstavek 20. člena ZUP razmeji krajevno pristojnost več stvarno pristojnih organov glede
na naslednje dejavnike:
-

v nepremičninskih zadevah – po kraju, v katerem nepremičnina leži,

-

v zadevah, ki se nanašajo na dejavnost državnih organov, organov samoupravnih
lokalnih skupnosti in pravnih oseb oziroma njihovih enot – po njihovem sedežu,

-

v zadevah, vezanih na poklicno dejavnost posameznikov v določenem kraju – po kraju,
kjer posameznik opravlja to dejavnost,

-

za druge zadeve – po stalnem prebivališču stranke.

36. člen ZUPJS navaja, da je za obravnavo vlog za znižano plačilo vrtca pristojen tisti center za
socialno delo, ki je krajevno pristojen po predpisih o socialnem varstvu.

3.1.2 Pristojen organ za reševanje vlog
Organ, pristojen za obravnavo oddanih vlog, je center za socialno delo (v nadaljevanju CSD).
CSD je javni zavod, ustanovljen s strani države, ki spada pod okrilje Ministrstva za delo,
družino, socialne zadeve in enake možnosti. Trenutno je v Republiki Sloveniji 62 centrov za
socialno delo, pokrivajo pa področja denarnih prejemkov in subvencij, starševskega varstva in
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družinskih prejemkov, varstva otrok in družine, varstva odraslih, varstva invalidov in področje
socialnovarstvenih storitev (Skupnost centrov za socialno delo, 2018).
Centri za socialno delo so krajevno pristojni vsak za svoje območje. CSD Vič-Rudnik pokriva
območje Brezovice, Dobrove in Polhovega Gradca, Horjula, Iga, Ljubljane (Vič Rudnik), Škofljice
in Velikih Lašč (Center za socialno delo Vič-Rudnik, 2018).

3.2 STRANKE V POSTOPKU (STARŠI)
V upravnem postopku je udeleženih več subjektov. Nujna udeleženca sta organ in stranka. Pod
organ se smatra katerikoli upravni ali drugi državni organ, občina ali nosilec javnega
pooblastila. Obstajajo pa še drugi udeleženci – lahko so to priče, zastopniki stranke, tolmači…
(Androjna & Kerševan, 2017).
ZUP v 42. členu določa, kdo vse ima pravico biti stranka v upravnem postopku. Kot stranka v
upravnem postopku lahko nastopa tako fizična kot tudi pravna oseba. Fizična oseba svojo
pravno sposobnost pridobi z rojstvom in izgubi s smrtjo.
Poznamo dve vrsti strank:
-

aktivna stranka; na zahtevo katere teče nek upravni postopek,

-

pasivna stranka; zoper katero teče nek upravni postopek, ki se je začel po uradni
dolžnosti ali na zahtevo druge osebe (Androjna & Kerševan, 2017).

Starši vstopijo v postopek kot stranke že ob vstopu otroka v vrtec. V 20. členu ZVrt je določeno,
da vrtec sprejme otroka, ki je dopolnil vsaj 11 mesecev oziroma starši zanj ne uveljavljajo
pravice do starševskega dopusta (porodniški dopust). Sam upravni postopek znižanega plačila
vrtca pa se prične z oddajo vloge za pravice iz javnih sredstev s strani staršev na pristojni center
za socialno delo. Pod pristojni center za socialno delo se šteje tisti CSD, v katerem ima stranka
(starši) stalno prebivališče. Vlagatelj je po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev le
eden od staršev. 10. člen ZUPJS navaja, da se poleg enega od staršev, ki je vlagatelj vloge,
obravnava materialni status tudi za:
-

zakonca oziroma izven zakonskega partnerja,

-

otroke in pastorke, ki jih je vlagatelj in/ali zakonec oziroma izven zakonski partner
dolžan preživljati.

Prav tako ZUPJS v 5. odstavku 10. člena razjasni termin izven zakonski partner, saj v primeru,
ko imata partnerja skupne otroke oziroma sta jih posvojila, ne glede na trajanje izven zakonske
skupnosti obravnava tak odnos kot zakonsko zvezo. V 8. odstavku istega člena je prav tako
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razložen tudi termin enostarševska družina. Ta se obravnava v primeru, ko je eden od staršev
preminul, otrok pa po njemu ne prejema nobenih finančnih sredstev; ko je eden izmed staršev
dejansko neznan ali pa v primeru, ko otrok po drugemu izmed staršev ne prejema finančnih
sredstev za preživljanje.
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4 POSTOPEK PRIDOBITVE ZNIŽANEGA PLAČILA VRTCA
Upravni postopek je postopek, ki se nikoli ne prične sam, ampak vedno potrebuje nek razlog
oziroma pobudo. Ta pobuda je lahko bodisi s strani organa (takrat rečemo, da se je postopek
začel po uradni dolžnosti) bodisi s strani stranke (Androjna & Kerševan, 2017).
128. člen ZUP navaja, da sme pristojni organ v tistih primerih, kjer je v zakonu tako določeno
oziroma je narava zahteve takšna, začeti in obravnavati upravni postopek le v primeru, če je
podana zahteva s strani stranke. Podan (materialni) zahtevek je v konkretnem primeru
postopka pridobitve znižanega plačila vrtca oddana vloga za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev, določena s strani ZUPJS.
Upravni postopek vedno vodi in v njem odloči stvarno in krajevno pristojen organ, ne glede na
to, na kakšen način se je postopek začel – na pobudo stranke ali na pobudo organa. Stvarno in
krajevno pristojen organ v primeru postopka pridobitve znižanega plačila vrtca je center za
socialno delo (zapisano v 3. točki 3. člena ZUPJS).
Kadar se postopek začne na pobudo stranke (kot v našem primeru), je organ dolžan s
postopkom pričeti s tistim dnem, ko je prejel vlogo. Vloga se lahko pošlje po pošti, vloži osebno
ali elektronsko preko portala eUprava na krajevno pristojni center za socialno delo. Če vlogo
za začetek postopka vloži oseba, ki ji po zakonu ne pripada status stranke, mora organ njeno
vlogo zavreči s sklepom. Prav tako je pristojni organ dolžan vlogo zavreči v primerih, ko vložena
zadeva ni upravna zadeva, če vloga ni bila vložena v zakonskem času (to velja za upravne , ki
imajo zakonsko določen rok vložitve vloge) oziroma če se o isti zadevi že vodi postopek ali pa
je bila odločba za isto upravno zadevo že izdana (Androjna & Kerševan, 2017).

4.1 VLOGA ZA UVELJAVLJANE PRAVIC IZ JAVNIH SREDSTEV
Prvi odstavek 63. člena ZUP navaja: »Z vlogami so mišljene zahteve, predlogi, prijave, prošnje,
pritožbe, ugovori in druga dejanja, s katerimi se posamezniki ali pravne osebe oziroma
organizacije obračajo na organe.«
Vloga je dejanje upravnega postopka. Je prvi korak, da o upravnem postopku sploh govorimo.
Vlogo odda stranka pristojnemu organ v pisni obliki in lastnoročno podpisano po pošti, ali pa
jo prinese osebno. Stranka lahko vlogo odda tudi elektronsko s kvalificiranim digitalnim
potrdilom. V primeru oddaje vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev se lahko vlogo odda
elektronsko preko portala eUprava s kvalificiranim digitalnim potrdilom, organ vlogo prejme
preko informacijskega sistema in v tem sistemu stranki tudi potrdi prejem vloge. Vlogo lahko
stranka odda tudi ustno pri organu na zapisnik.
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Da pa organ sploh začne z obravnavo oddane vloge, morajo biti na vlogi navedene vse osnovne
sestavine vloge, določene v ZUP in področnem zakonu (Androjna & Kerševan, 2017).
Vloga mora po ZUP vsebovati:
-

ime in priimek vlagatelja ter njegov naslov, podatke njegovega zakonitega zastopnika
oziroma pooblaščenca,

-

organ, kateremu je vloga namenjena (kdo je prejemnik vloge),

-

opredeljen zahtevek,

-

lastnoročni podpis vložnika vloge oziroma njegov elektronski podpis (Androjna &
Kerševan, 2017).

Področni zakon, v našem primeru Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev pa poleg
osnovnih, zgoraj naštetih elementov vloge zahteva, da vlagatelj na sami vlogi navede še
naslednje podatke:
-

katero pravico iz javnih sredstev želi uveljavljati,

-

osebne podatke, EMŠO, naslov stalnega prebivališča in številko bančnega računa
(navesti je potrebno tudi podatke o zakoncu oziroma izven zakonskem partnerju ter
podatke otrok),

-

pri znižanem plačilu vrtca mora izpolniti podatke o tem, ali je katera oseba, ki spada v
družino vlagatelja zaposlena v tujini in prejema dohodke za delo v tujini,

-

materialni položaj vlagatelja in oseb, ki se obravnavajo v postopku, še posebej tisto
premoženje oseb, katerih podatke ni mogoče pridobiti iz uradnih evidenc. Podatke o
materialnem premoženju vlagatelja in drugih oseb, ki se obravnavajo v samem
postopku pristojni CSD pridobi sam v skladu z 51. členom ZUPJS.

Vlagatelj z lastnoročnim podpisom oziroma elektronskim podpisom s kvalificiranim digitalnim
potrdilom podpiše izjavo o resničnosti podatkov, ki jih je navedel na sami vlogi. S podpisom
prav tako kazensko in materialno odgovarja, v primeru, da bi bili navedeni podatki na vlogi
napačni.
Vlagatelj mora vlogo izpolniti v celoti, še posebej to velja za same sestavine vloge, ki so
obvezne, da organ vlogo lahko obravnava. V primeru, ko organ ugotovi, da vloga ni popolna,
je ne sme zavreči, ampak mora vlagatelja pisno pozvati k dopolnitvi oziroma popravku v roku
petih delovnih dni ter mu določiti rok za popravek. Če vlagatelj v tem roku vlogo ustrezno
dopolni oziroma popravi, se kot datum vložitve vloge šteje dan, ko so bili vloženi popravki
vloge. V primeru, ko vlagatelj v zakonsko določenem roku vloge ne dopolni oziroma popravi,
je organ dolžan vlogo zavreči s sklepom. Stranka ima pravico do pritožbe zoper ta sklep. ZUP
ureja te pravice oziroma obveznosti vlagatelja v 67. členu (Androjna & Kerševan, 2017).
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Vlagatelj je vsako spremembo dolžan javiti v osmih dneh od nastale spremembe v skladu z 42.
členom ZUPJS. Spremembe vlagatelj sporoča s posebno vlogo za sporočanje sprememb pri
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Tako kot osnovno vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih
sredstev tudi to vlogo vlagatelj lahko vloži osebno na pristojnem CSD, jo pošlje po pošti
oziroma odda elektronsko s kvalificiranim digitalnim potrdilom.
V konkretnem primeru postopka pridobitve znižanega plačila vrtca je vlagatelj dolžan centru
za socialno delo sporočiti spremembo števila družinskih članov (npr. v družini se rodi otrok),
spremembo stalnega prebivališča, saj je od tega odvisna višina subvencije, ki jo za otroka
plačuje občina, v kateri ima stalno prebivališče in ne nazadnje tudi sprememba dohodka enega
izmed družinskih članov – v primeru, ko eden izmed staršev izgubi službo, ta sprememba
močno vpliva na samo višino subvencije pri plačilu vrtca.
Prav tako lahko center za socialno delo sam po uradni dolžnosti preveri spremembo podatkov,
ki vplivajo na pravico do subvencije pri plačilu vrtca in na podlagi teh sprememb izda odločbo.

4.2 UGOTAVLJANJE IN UVELJAVLJANJE DEJSTEV ZA DOLOČITEV VIŠINE
ZNIŽANEGA PLAČILA STARŠEV ZA PROGRAME VRTCEV
4.2.1 Splošno o ugotovitvenem postopku
Bistveni, lahko pa bi rekli kar najpomembnejši del upravnega postopka, je ugotovitveni
postopek. Organ ne sme izdati odločbe, brez da bi preveril vsa dejstva in okoliščine, navedene
na sami vlogi, in ki jih lahko pridobi sam. Stranka ima v ugotovitvenem postopku možnost, da
zavaruje svoje pravice.
V ugotovitvenem postopku je potrebno upoštevati dve temeljni načeli upravnega postopka:
-

načelo materialne resnice, ki navaja, da je potrebno med tekom samega postopka
ugotoviti resnično dejansko stanje in ugotoviti vsa dejstva za zakonito in pravilno
odločbo (8. člen ZUP),

-

načelo zaslišanja stranke, ki navaja, da ima stranka v postopku pred izdajo zakonite
odločbe pravico izjaviti se o vseh dejstvih in okoliščinah, vezanih na sam postopek (9.
člen ZUP).

ZUP v drugem odstavku 138. člena navaja, da lahko organ ugotovitveni postopek vodi na dva
načina; lahko se vodi skrajšani ugotovitveni postopek ali pa poseben ugotovitveni postopek.
Okoliščine, pomembne za odločitev v določenem upravnem postopku ureja področni zakon
(Androjna & Kerševan, 2017). V našem primeru postopka pridobitve znižanega plačila vrtca je
to Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Ta v 6. členu navaja, da je za obravnavo
pravice za pridobitev znižanega plačila vrtca pristojen center za socialno delo, po Zakonu o
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vrtcih. Uporabljata se torej tako Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in Zakon o
vrtcih. Pred tem se je uporabljal Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, vendar pa
sedaj ZUPJS predpisuje sam postopek in Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih ni več
potreben.

4.1.1.1 Skrajšani ugotovitveni postopek
Skrajšani ugotovitveni postopek, kot je razvidno že iz samega imena, se vodi po skrajšani poti,
kar v praksi pomeni, da organu ni potrebno zaslišati stranke, prav tako pa organu ni potrebno
strank oziroma prič in drugih izvedencev vabiti na zaslišanja. Pri skrajšanem ugotovitvenem
postopku je dovolj, da organ na podlagi podatkov, navedenih na sami vlogi in na podlagi
podatkov, ki jih pridobi iz uradnih evidenc izda odločbo (Jerovšek & Kovač, 2017).
144. člen ZUP določa, da organ zadevo obravnava po skrajšanem ugotovitvenem postopku
kadar:
-

lahko organ dejansko stanje v celoti ugotovi na podlagi predloženih dejstev in dokazov
s strani stranke oziroma dejstev, ki so organu znani,

-

lahko organ sam ugotovi stanje zadeve na podlagi uradnih podatkov, ki jih ima, in zato
ni potrebno posebej zaslišati stranke,

-

je s predpisom določeno, da se zadeva lahko reši na podlagi dejstev in okoliščin, ki sicer
niso popolnoma dokazane so pa verjetno izkazane in iz vseh okoliščin izhaja, da je
potrebno zahtevku stranke ugoditi,

-

organ ugotovi, da gre v zahtevku za nujne ukrepe, ki so v javnem interesu (če obstaja
nevarnost za življenje in zdravje ljudi, za javni red in mir, za javno varnost ali za
premoženje večje vrednosti), dejstva, ki so pomembna za izdajo odločbe pa so
ugotovljena oziroma vsaj verjetno izkazana.

4.1.1.2 Posebni ugotovitveni postopek
Posebni ugotovitveni postopek se izvaja vedno, razen v primerih, navedenih v 144. členu ZUP.
Izvede se za ugotovitev dejstev in okoliščin, ki so pomembne za razrešitev zahteve in zato, da
imajo stranke možnost, da uveljavljajo in zavarujejo svoje pravice in pravne koristi.
Potek posebnega ugotovitvenega postopka določi organ oziroma uradna oseba, določena za
obravnavo zahtevka v skladu z določbami ZUP in zakonskega predpisa, ki je podlaga za
obravnavo zahtevka.
Organ oziroma uradna oseba, ki vodi postopek določa, po katerem vrstnem redu se opravijo
dejanja v postopku in določa zaslišanja stranke in drugih udeležencev v postopku.
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PREKINITEV POSTOPKA
Postopek se lahko prekine kadarkoli med tekom samega postopka, tako s strani stranke kot
tudi s strani organa.
Razlogi za prekinitev postopka:
-

v primeru, ko stranka umre med samim postopkom in se pravice oziroma pravna korist
prenese na naslednike; takrat se o tem obvesti pravne naslednike o možnosti vstopa v
postopek in se jim vroči sklep,

-

v primeru, ko stranka izgubi poslovno sposobnost, nima v postopku pooblaščenca in se
ji pravočasno ne zagotovi začasnega zastopnika; takrat se izda sklep o prekinitvi
postopka,

-

v primeru, ko zakoniti zastopnik stranke umre ali izgubi poslovno sposobnost, stranka
pa nima drugega zakonitega zastopnika ali pooblaščenca; takrat se izda sklep o
prekinitvi,

-

v primeru stečaja – ko gre za pravne osebe,

-

v primeru, ko organ ugotovi, da ni pristojen za reševanje predhodnega vprašanja ali se
odloči, da ga ne bo sam reševal..

Za vsako prekinitev postopka se izda sklep o prekinitvi, zoper katerega je možna pritožba.

4.2.2 Dokazni postopek
Vzporedno z ugotovitvenim postopkom teče dokazni postopek. Dokazni postopek je postopek,
v katerem organ odloči, katere dokaze bo obravnaval v samem postopku. Z dokazi se ugotovijo
dejstva, ki so podlaga za izdano odločbo. Poznamo dve vrsti dokazovanja – v širšem in ožjem
smislu. Dokazovanje v širšem smislu pomeni zbiranje dokazov, obdelava in presoja le-teh, v
ožjem smislu pa pomeni uporabo dokaza, za katerega organ v skladu z zakonom določi, da je
verodostojen za obravnavani postopek (Jerovšek & Kovač, 2017).
ZUP kot dokazna sredstva oziroma dokazila priznava listine, priče, izjave strank, izvedence in
oglede (164. člen ZUP). V postopku pridobitve znižanega plačila vrtca organ kot dokazna
sredstva uporabi razne listine, ki jih ZUP in ZUPJS navajata kot obvezne sestavine vloge, da se
upravni postopek sploh obravnava, drugih dokaznih sredstev pa se načeloma ne poslužuje.
Listine so dokaz, ki jih predložijo stranke ali pa jih preskrbi organ, ki vodi postopek (173. člen
ZUP). Tovrstno dokazno sredstvo se v upravnem postopku uporablja najpogosteje. So uradni
dokumenti, izdani v pisni obliki. Vlagatelj lahko vlogi priloži listine v izvirniku ali v kopiji, vendar
je v primeru predložitve kopije na zahtevo organa stranka dolžna organu pokazati izvirno
listino. Na ta način lahko organ ugotovi, ali se podatki na izvirniku in kopiji listine skladajo.
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Ugotovitev organ označi na kopiji, za to ugotovitev pa stranki ni potrebno plačati upravne
takse (Cijan, 2000).
Listine se delijo:
-

glede na to, kdo jih izdaja: na javne in zasebne listine,

-

glede na izvor: na domače in tuje listine,

-

glede na vsebino: dispozitivne (konstitutivne) in dokazne listine.,

-

glede na namen: izdelana kot dokaz – namenska oziroma v nasprotnem primeru
naključna listina (Cijan, 2000).

ZUP kot dokazno gradivo v postopku ne upošteva vseh listin – le javne listine, ne izključuje pa
obstoja zasebnih listin – te je potrebno overiti. Prav tako kot dokazna sredstva po ZUP štejejo
potrdila.

4.2.3 Ugotavljanje in dokazovanje mesečnega dohodka
Naslednji korak pri obravnavi upravnega postopka pridobitve znižanega plačila vrtca je faza
ugotavljanja in dokazovanja mesečnega dohodka na družinskega člana. 10. člen ZUPJS določa,
koga vse se poleg vlagatelja upošteva pri ugotavljanju dohodkov za pridobitev subvencije, in
sicer:
-

vlagateljevega zakonca oziroma izven zakonskega partnerja, s katerim sobiva vlagatelj
in se njun odnos po predpisih o zakonski zvezi obravnava enako kot zakonsko zvezo
oziroma istospolno skupnost, v primeru, ko gre za istospolna partnerja,

-

otroke oziroma pastorke vlagatelja in njegovega partnerja.

V primerih, ko sta starša otroka, za katerega se želi uveljavljati znižano plačilo vrtca ločena, se
upoštevajo prihodki tistega od staršev, pri katerem otrok biva. Če je tisti od staršev, ki ima
otroka po ločitvi pri sebi v zakonski/izven zakonski zvezi z novim partnerjem, potem se
upoštevajo tudi dohodki novega partnerja, prav tako pa se upoštevajo tudi otroci novega
partnerja, če jih ima ta v varstvu in vzgoji. Poenostavljeno povedano, ZUPJS pod pojmom
družina torej označuje vse osebe, ki živijo v skupnem gospodinjstvu. Podatke o skupnem
gospodinjstvu organ pridobi iz uradnih evidenc – upravne enote vodijo evidenco o skupnem
gospodinjstvu.
Prav tako se lahko vlagatelj izreče za enostarševsko družino, kar pomeni, da se pri določitvi
višine subvencije za znižano plačilo vrtca upoštevajo samo njegovi dohodki. To lahko naredi v
primerih, ko je eden od staršev otroka, za katerega se želi uveljaviti subvencijo preminul, ali
pa je neznan oziroma otrok po njem ne prejema preživnine.
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Pri izračunu subvencije plačila vrtca se upoštevajo dohodki družine v preteklem koledarskem
letu (Slika 1). ZUPJS kot dohodke družine upošteva:
-

dohodke, ki niso oproščeni plačila dohodnine po Zakonu o dohodnini,

-

pokojninske rente in odkupne vrednosti, izplačane skladno z Zakonom o prvem
pokojninskem skladu RS in preoblikovanje pooblaščenih investicijskih družb, ter
dodatne starostne pokojnine na podlagi Zakona o pokojninskem in invalidskem
zavarovanju RS,

-

dohodke (razen povračil stroškov) prejete na podlagi pogodbe o prostovoljnem
služenju vojaškega roka,

-

preživnino, nadomestilo preživnine in druge prejemke, prejete na podlagi izvršilnega
pravnega naslova z namenom kritja življenjskih stroškov,

-

nagrado skrbniku skladno z zakonom, ki ureja zakonsko zvezo in družinska razmerja,

-

plačilo dela rejniku, ki se izplačuje iz proračuna skladno z Zakonom o izvajanju rejniške
dejavnosti,

-

starševski dodatek,

-

otroški dodatek brez dodatka za enostarševsko družino in brez dodatka za otroka, ki ni
vključen v vrtec, zmanjšan za 20 % višine otroškega dodatka za prvega otroka iz prvega
dohodkovnega razreda,

-

denarno socialno pomoč, sem pa ne šteje izredne denarne socialne pomoči,

-

varstveni dodatek,

-

državno štipendijo, zmanjšano za znesek dodatka za bivanje, dodatka za uspeh ter
dodatka za štipendiste s posebnimi potrebami,

-

dodatek za aktivnost po zakonskih predpisih, ki urejajo zaposlovanje,

-

dodatek k pokojnini po Zakonu o zagotavljanju socialne varnosti slovenskim
državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje,

-

rente iz življenjskega zavarovanja po Zakonu o zavarovalništvu,

-

veteranski dodatek po Zakonu o vojnih veteranih,
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-

invalidski dodatek in družinski dodatek po Zakonu o vojnih invalidi, ter nadomestilo za
invalidnost po Zakonu o družbenem varstvu duševno in telesno prizadetih oseb,

-

sredstva za nego in pomoč ter druge oblike denarnih nadomestil,

-

prejemke za delo pripornikov in obsojencev,

-

pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih socialno ali drugače ogrožene osebe prejmejo
od organizacij, ki imajo skladno z Zakonom o humanitarnih organizacijah status
humanitarne organizacije,

-

pomoči v obliki denarnih sredstev, ki jih pomoči potrebne osebe prejmejo od
dobrodelnih ustanov,

-

plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah,

-

dohodke, prejete skladno s pogodbo o vojaški službi v rezervni sestavi, razen
nadomestila plače oz. izgubljeni zaslužek ter razen dohodkov za čas opravljanja vojaške
službe,

-

dohodke, prejete na podlagi pogodbe o službi v Civilni zaščiti (razen nadomestila
plače),

-

obdavčljive dohodke po Zakonu o davku na dobitke pri klasičnih igrah na srečo (12.
člen ZUPJS).

Pri ugotavljanju višine zneska subvencije vrtca se lahko vlagatelju oziroma kateremu koli
drugemu subjektu, ki je predmet obravnave v postopku zmanjšajo dohodki v primeru, ko
plačuje preživnino za otroka, ki ni v njegovem varstvu in oskrbi oziroma druga izplačila za
namen kritja življenjskih stroškov s pravno podlago. Prav tako se dohodek zmanjša, če je oseba
prejemala periodične prejemke (pod ta termin ZUPJS upošteva plače, pokojnine, preživnine,
rente in druge dohodke, ki jih oseba prejema v zaporednih približno enakih zneskih), pa jih je
nehala prejemati in se ni začel prejem novih. Oseba, ki je periodične prejemke prejemala,
mora prenehanje prejemanja dokazati.
20. člen ZUPJS določa, da se skladno z njim pri subvenciji višine plačila vrtca upošteva
povprečni mesečni dohodek na osebo. Izračuna se ga tako, da se skupni dohodek oseb v
skupnem gospodinjstvu deli s številom oseb v gospodinjstvu in nato deli še z 12 (številom
mesecev v letu).
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Slika 1: Primer izračuna višine dohodka na odločbi o pridobitvi znižanega plačila vrtca

Vir: lasten (2016)

4.2.4 Ugotavljanje in dokazovanje premoženja družine
Za pridobitev pravice do znižanega plačila vrtca sta pomembna dva faktorja – mesečni
dohodek družine na družinskega člana in premoženje družine (Sliki 2 in 3).
Kaj vse se upošteva kot premoženje družine določa 17. člen ZUPJS. Premoženje, ki se
najpogostejše obravnava kot premoženje družine v postopku sta nepremičninsko premoženje
in osebna vozila. Ostali kriteriji premoženja po ZUPJS za določitev subvencije vrtca so še
plovila, lastniški deleži gospodarskih in drugih družb, vrednostni papirji in denarna sredstva na
transakcijskem računu.
ZUPJS kot nepremičninsko premoženje upošteva stanovanje/hišo, ki presega 2-kratnik
največje dovoljene površine za prebivanje za neprofitna stanovanja. Upošteva se število oseb,
ki imajo na naslovu te nepremičnine stalno prebivališče. Podatke center za socialno delo
pridobi po uradni dolžnosti – iz evidence Geodetske uprave Republike Slovenije (GURS).
Osebno ali drugo vozilo se upošteva kot premoženje družine v primeru, ko njegova vrednost
preseže 28-kratnik osnovnega zneska minimalnega dohodka, ki ga določa Zakon o socialno
varstvenih prejemkih (ZSVarPre, Uradni list RS, št. 61/10, 40/11, 14/13, 99/13, 90/15, 88/16
in 31/18). Podatke o vrednosti osebnih in drugih vozil ter vodnih plovil center za socialno delo
obravnava na podlagi dokazil, ki jih vlagatelj priloži vlogi. Vrednost teh se oceni na podlagi
tržne vrednosti primerljivih vozil oziroma plovil. Pri vozilih oziroma plovilih je pomembno
vedeti, da se ne upoštevajo kot premoženje družine v primeru, ko je vozilo/plovilo kupljeno
na podlagi »leasing-a«. Takrat je dejanski lastnik tega »leasing« družba, pri kateri ima
obravnavana oseba v postopku sklenjeno pogodbo, sam pa je le uporabnik vozila (dokler tega
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ne izplača; po izplačilu dolga do družbe je avto v njegovi lasti in se upošteva kot premoženje
družine).
19. člen ZUPJS določa: »Kadar družina s svojim premoženjem presega vrednost premoženja,
določenega v ZUPJS, se dohodki oseb povečajo za fiktivno določen dohodek, in sicer v višini
letnega zneska obresti, izračunanih od vrednosti premoženja, ki se upošteva po tem zakonu
na dan vložitve vloge.« Če pa premoženje družine ne presega vrednosti premoženja,
določenega v ZUPJS, potem center za socialno delo izda odločbo samo na podlagi dohodkov,
navedenih v 12. členu ZUPJS.
Slika 2: Primer izračuna vrednosti premoženja družine na odločbi o pridobitvi znižanega plačila
vrtca

Vir: lasten (2016)

Slika 3: Primer celotnega izračuna na odločbi o pridobitvi znižanega plačila vrtca

Vir: lasten (2016)
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4.3 SPREMEMBA DEJSTEV IN PONOVNI IZRAČUN VIŠINE ZNIŽANEGA PLAČILA
STARŠEV ZA PROGRAME VRTCEV
Upravičenec subvencije plačila vrtca je dolžan centru za socialno delo javiti vsako spremembo
dohodka oziroma premoženja družine v roku osmih dni, ko je sprememba nastala oziroma je
izvedel zanjo. Tovrstne spremembe seveda pozitivno oziroma negativno vplivajo na višino
subvencije (odvisno od spremembe). Center za socialno delo je dolžan spremljati vsa dejstva,
ki vplivajo na višino subvencioniranja vrtca in mora na podlagi sprememb upravičencu izdati
novo odločbo. Vsaka novonastala sprememba in s tem nova odločba vstopi v veljavo s prvim
dnem naslednjega meseca po nastopu spremembe.
Upravičenci spremembe javijo na posebnem obrazcu za sporočanje sprememb pri
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev na isti način, kot lahko oddajo osnovno vlogo; torej,
osebno na pristojnem centru za socialno delo, po pošti oziroma elektronsko z digitalnim
potrdilom preko portala eUprava.
Glavne spremembe so:
1. Sprememba števila družinskih članov
Pri tej spremembi je pomembno dejstvo, da se v primeru, ko se v družini rodi otrok, mesečni
dohodek na družinskega člana deli na dodatno osebo, kar za vlagatelja pomeni višji znesek
subvencije pri plačilu vrtca. Stranka v takem primeru centru za socialno delo kot dokazilo
predloži izpisek iz matičnega registra o rojstvu. V primeru, ko tega ne naredi, pa center za
socialno delo te podatke pridobi iz uradnih evidenc – iz Centralnega registra prebivalstva, ki
ga vodijo upravne enote, pridobi izpisek iz matičnega registra o rojstvu oziroma potrdilo o
skupnem gospodinjstvu, ki dokazujeta novonastalo spremembo.
2. Izguba/pridobitev zaposlitve člana družine
Stranka je dolžna centru za socialno delo sporočiti tudi izgubo oziroma pridobitev zaposlitve
enega izmed članov družine. V takih primerih mora CSD preveriti pristnost podatkov – v
primeru izgube zaposlitve mora po uradni dolžnosti preveriti podatke pri Zavodu Republike
Slovenije za zaposlovanje, če je ta oseba prijavljena v evidenci brezposelnih oseb kot iskalec
zaposlitve in ali ta oseba prejema denarno nadomestilo za primer brezposelnosti, oziroma, v
primeru pridobitve zaposlitve je stranka dolžna centru za socialno delo predložiti dokazilo o
zaposlitvi. Šele po preverbi teh podatkov CSD izda novo odločbo, na podlagi teh sprememb.
3. Sprememba stalnega prebivališča
Spremembo stalnega prebivališča je stranka v postopku dolžna centru za socialno delo
sporočiti iz več razlogov. Prvi je ta, da je za obravnavo vlog pristojen tisti CSD, na območju
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katerega ima vlagatelj stalno prebivališče. V primeru selitve izven območja pristojnosti centra
za socialno delo se pristojnost prenese na drugi CSD, čigar krajevna pristojnost zajema novo
stalno prebivališče stranke. V primerih, ko se družina preseli izven območja svoje prvotne
občine, mora ministrstvo o tem obvestiti obe občini. Ob tem se ne izda nove odločbe, temveč
razliko zneska subvencije pokrije nova občina. Hkrati se lahko spremeni tako občina, ki pokriva
del zneska subvencije kot tudi krajevno pristojen CSD, ali pa samo občina, v kateri ima družina
stalno prebivališče (peta točka 24. člena ZUPJS).
S spremembo stalnega prebivališča pa so lahko povezane tudi določene okoliščine – v
primerih, ko se starša ločita, eden izmed njiju spremeni stalno prebivališče in ne spada več pod
skupno gospodinjstvo, se dohodki družine spremenijo.

4.4 OPROSTITEV PLAČILA ALI DOLOČITEV POLNEGA PLAČILA
Prva točka 24. člena ZUPJS določa odstotek zneska plačila vrtca s strani staršev in sicer do
oprostitve plačila vrtca je upravičen tisti vlagatelj, katerega povprečni mesečni dohodek na
družinskega člana ne presega 18% od neto povprečne plače. Starši, katerih povprečni mesečni
dohodek na osebo presega 99% neto povprečne plače v RS plačajo polno ceno vrtca. Prav tako
polno ceno vrtca plačajo tisti starši, ki za znižanje plačila vrtca niso zaprosili.
Tretji odstavek 24. člena ZUPJS določa med drugim tudi, da so starši za vsakega naslednjega
otroka oproščeni stroška plačila vrtca. Razliko do polne cene, ki bi jo morali za vsakega
naslednjega otroka plačati starši, v takih primerih poravna občina, v kateri ima vlagatelj z
družino stalno prebivališče. Starši morajo za drugega in vsakega naslednjega otroka prav tako
oddati vlogo za znižano plačilo vrtca.

4.5 IZDAJA ODLOČBE
Po izpeljanem ugotovitvenem in dokaznem postopku nastopi zadnja faza upravnega postopka
- izdaja odločbe (Androjna & Kerševan, 2017).
Center za socialno delo določi znesek plačila vrtca staršev na podlagi ugotovljenih dejstev in
zbranih dokazov v ugotovitvenem in dokaznem postopku. Znesek plačila se določi na podlagi
lestvice, kot jo ZUPJS določa v svojem 24. členu:
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Tabela 2: Lestvica plačilnih razredov

Dohodkovni razred

Povprečni mesečni dohodek Plačilo staršev v odstotku od
na osebo v % od neto cene programa
povprečne plače

1

do 18%

0

2

nad 18% do 30%

10%

3

nad 30% do 36%

20%

4

nad 36% do 42%

30%

5

nad 42% do 53%

35%

6

nad 53% do 64%

43%

7

nad 64% do 82%

53%

8

nad 82% do 99%

66%

9

nad 99%

77%

Vir: 24. člen ZUPJS (2018)
V primerih, ko uradna oseba meni, da bi višina plačila vrtca, določena iz 24. člena ZUPJS,
ogrožala materialni in socialni položaj družine, lahko na podlagi utemeljenih razlogov vlagatelj
določi nižji znesek plačila vrtca. Prav tako je center za socialno delo v takih primerih dolžan
družini s slabšim socialnim statusom pomagati pri čimprejšnji odpravi le-tega.
Odločitev organa (odločba) v postopku pridobitve znižanega plačila vrtca se vedno izda stranki
v pisni obliki. Odločba postane izvršljiva z dnem odpreme odločbe, kot vročena pa se šteje 21.
dan od odpreme odločbe. Dan odpreme je označen na odločbi.
ZUP v tretjem odstavku 210. člena določa, katere so sestavine pisne odločbe:
-

uvod,

-

naziv,

-

izrek (dispozitiv),

-

obrazložitev,

-

pouk o pravnem sredstvu,

-

podpis uradne osebe in žig organa.
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1. UVOD
ZUP v 212. členu določa ime organa, ki je odločbo izdal, predpis, na podlagi katerega je odločba
izdana in iz katerega je razvidno, da je organ, ki je odločbo izdal pristojen, ime in priimek ter
naslov stranke oziroma njenega zakonitega zastopnika in kratek opis zadeve v postopku (Slika
4).
Slika 4: Primer uvoda v odločbi o pridobitvi znižanega plačila vrtca

Vir: lasten (2016)

2. NAZIV ODLOČBE
Vsak upravni akt mora biti poimenovan tako, da udeleženci v postopku vedo, za kateri upravni
postopek gre. V upravnem postopku je odločba poimenovana odločba, razen v primerih, ko
zakonski predpis določa drugače (Jerovšek & Kovač, 2017).

3. IZREK
Izrek kot najpomembnejši del odločbe vsebuje odločitev organa v upravnem postopku o vseh
zahtevkih stranke ter stroških postopka (Slika 5). Velikokrat je zaradi lažje preglednosti
razdeljen na več točk. Organ mora v izreku navesti, če pritožba ne zadrži izvršitev odločbe
(Cijan & Grafenauer, 2004).
V primeru postopka pridobitve znižanega plačila vrtca praviloma ni nastalih stroškov postopka
in pritožba ne zadrži izvršitev odločbe.

Slika 5: Primer izreka v odločbi o pridobitvi znižanega plačila vrtca

Vir: lasten (2016)
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4. OBRAZLOŽITEV
Izreku odločbe sledi obrazložitev, zakaj se je organ v konkretnem postopku tako odločil.
Uradna oseba mora v obrazložitvi jasno in razločno navesti, na podlagi katerih podatkov in
dokazov je sprejela svojo odločitev. Obrazložiti mora, kako jih je presodila glede na pogoje za
pridobitev pravice, kot izhajajo iz področnih predpisov. Za primer obrazložitve glej Prilogo 1,
str. 51.

5. POUK O PRAVNEM SREDSTVU
Obrazložitvi sledi pouk o pravnem sredstvu. V tem delu odločbe organ stranki pojasni, če je v
postopku dovoljena pritožba oziroma upravni spor (Slika 6).
Kadar je stranki dovoljena pritožba na izdano odločbo, mora biti v pouku o pravnem sredstvu
točno določen rok za pritožbo in polni naziv organa, ki pritožbo sprejme (Cijan, 2000, str. 122).
Slika 6: Primer pouka o pravnem sredstvu v odločbi o pridobitvi znižanega plačila vrtca

Vir: lasten (2016)

6. PODPIS URADNE OSEBE IN ŽIG ORGANA
Zadnja sestavina odločbe je podpis uradne osebe, ki je odločbo izdala in žig organa. Načeloma
ima odločba dva podpisa – podpis odgovorne osebe, ki odločbo izda ter podpis uradne osebe,
ki je vodila samo postopek in odločbo pripravila. Prav tako mora odločba vsebovati žig organa
(Grafenauer & Cijan, 2004).
Organ mora odločbo izdati čim prej, najkasneje v roku enega meseca od prejema popolne
vloge, v primerih, ko gre za skrajšani ugotovitveni postopek oziroma najkasneje v roku dveh
mesecev od prejema popolne vloge, kadar se vodi posebni ugotovitveni postopek, kar ZUP
določa v 222. členu.
Področni zakoni lahko določajo posebne roke za izdajo odločbe – v konkretnem primeru ZUPJS
drugačnega roka ne določa. Stranka ima pravico, da se pritoži, v primeru, ko organ odločbe ne
izda v predpisanem zakonskem roku, saj se molk organa enači z negativno odločbo (Jerovšek
& Kovač, 2017).
224. člen ZUP določa, da je odločba dokončna, ko se je ne da več izpodbijati s pritožbo.
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Na primeru CSD Vič-Rudnik je bilo v letu 2017 oddanih 5587 vlog s strani strank, od tega 2379
v mesecu avgustu. Iz teh podatkov je razvidno, da je največ otrok vstopilo v vrtec s
septembrom 2017. Maksimalen čas obravnave zahtevka (to pomeni od prejema vloge s strani
vlagatelja pa do izdane odločbe) je bil 298 dni. S tem je organ konkretno presegel rok za izdajo
odločbe. Podrobneje o tem v poglavju 5. Preveritev hipotez in predlogi izboljšav.

4.6 PRAVNA SREDSTVA PO ZAKONU O SPLOŠNEM UPRAVNEM POSTOPKU
»Vsakemu je zagotovljena pravica do pritožbe ali drugega pravnega sredstva proti odločbam
sodišč in drugih državnih organov, organov lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastilo, s
katerimi ti odločajo o njegovih pravicah, dolžnostih ali pravnih interesih.« (25. člen Ustave RS).
V praksi to pomeni, da lahko stranka izpodbija nezakonito oziroma neprimerno odločbo.
ZUP določa redna in izredna pravna sredstva. Redno pravno sredstvo je pritožba, pod izredna
pravna sredstva pa štejemo obnovo (ponovitev) končanega upravnega postopka, spremembo
ali odpravo odločbe v zvezi z upravnim sporom, odpravo in razveljavitev odločbe po
nadzorstveni pravici, izredna razveljavitev in izrek odločbe za nično (Grafenauer & Cijan, 2004).

4.6.1 Pritožba
Pritožba je redno pravno sredstvo, saj je dovoljena vedno, razen v primerih, ko tako določa
zakon. Odločba upravnega postopka mora biti vedno zakonita, saj mora organ oziroma
njegova uradna oseba vedno upoštevati najvišji akt v državi in vse področne zakone, vezane
na določen upravni postopek. Pa vseeno v praksi velikokrat pride do izdaje nezakonite oziroma
nepravilne odločbe, bodisi zaradi nepoznavanja zakonov s strani uradne osebe, bodisi zaradi
napačne interpretacije zakonskih predpisov. Zaradi teh razlogov je stranki omogočena
pritožba na izdano odločbo. S pritožbo stranka uveljavlja zahtevo, da organ na drugi stopnji
odločanja ponovi postopek. Pritožba je mogoča v primeru tako pozitivne kot tudi negativne
odločbe na prvi stopnji odločanja ter v primerih, ko organ postopka ne izvede v zakonsko
določenem roku (zapisanem v 222. členu ZUP), saj se to šteje kot molk organa.
ZUP v 235. členu določa 15 dnevni rok za pritožbo na odločbo organa na prvi stopnji od
vročitve odločbe, razen v primerih, ko področni zakon določa drugače. Po preteku roka
pritožba ni več mogoča in odločba postane pravnomočna. Ker ZUPJS posebej ne določa roka
za pritožbo, pri vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev velja 15 dnevni rok za pritožbo.
Stranka mora pritožbo na izdano odločbo vložiti organu, ki je odločbo izdal (v konkretnem
primeru centru za socialno delo), ta mora preveriti, ali je bila pritožba vložena v roku in ali je
na dotični postopek pritožba sploh mogoča. V primeru, da je pritožba korektna in sam ne izda
nove odločbe, jo posreduje v reševanja organu na drugi stopnji odločanja (v konkretnem
primeru MDDSZ). Organ na drugi stopnji ponovno preveri vsaj dejstva in okoliščine, in v
primeru, da ugotovi, da je bilo odločanje s strani organa na prvi stopnji zakonito, zavrne
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pritožbo kot neutemeljeno. V primeru, da odkrije napake s strani prvostopenjskega organa,
lahko stranki pritožbo ugodi v celoti oziroma deloma, odvisno od dejanskih ugotovitev. Takrat
lahko odločbo prvostopenjskega organa delno ali pa v celoti odpravi. Odločbo organa na prvi
stopnji lahko izreče tudi za nično, s tem pa pritožbi stranke ugodi v celoti. Na odločbo
drugostopenjskega organa se stranka ne more več pritožiti.

4.6.2 Izredna pravna sredstva
Izredna pravna sredstva so sredstva, ki se jih uporabi šele, ko je odločba postala dokončna.
ZUP v 260. do 281. členu kot izredna pravna sredstva navaja:
-

»obnova postopka,

-

sprememba ali odprava odločbe v zvezi z upravnim sporom,

-

odprava in razveljavitev odločbe po nadzorstveni pravici,

-

izredna razveljavitev odločbe,

-

ničnost odločbe.«

Kot najpogosteje uporabljeno izredno pravno sredstvo se uporablja obnova postopka. Da
se obnova postopka kot izredno pravno sredstvo sploh prične, morata biti izpolnjena dva
pogoja – upravni postopek mora biti končan z dokončno odločbo in obstajati mora
utemeljen razlog za obnovo postopka (Jerovšek & Kovač, 2017).
Poznamo pa tudi termin neprava obnova. Nepravo obnovo se uporabi v primeru, ko so se
dejstva spremenila po izdani odločbi. Sprememba dejstev je lahko razlog za razveljavitev
odločbe, saj se s spremembo dejstev spremeni tudi višina zneska znižanega plačila vrtca.
Nepravo obnovo določa področni zakon – ZUPJS. Neprava obnova pomeni nadaljevanje
postopka z upoštevanjem novonastalih dejstev in okoliščin, stranki se izda nova odločba
(Upravna svetovalnica, FU, 2013).
Izredno razveljavitev kot izredno pravno sredstev organ uporabi takrat, ko je odločba
izvršljiva, vendar pa je organ prišel do ugotovitve, da bi izvršitev odločbe lahko škodovala
javnemu interesu. Organ lahko odločbo razveljavi delno ali v celoti.
V primeru sproženega upravnega spora lahko organ, zoper katerega je bil sprožen upravni
spor odpravi ali spremeni dokončno odločbo. Organ lahko odločbo odpravi po
nadzorstveni pravici v primeru, ko jo je izdal organ, ki ni stvarno pristojen, v primeru, ko je
bila za isto zadevo že izdana pravnomočna odločba, ki je bila ob enakih dejstvih in
okoliščinah rešena drugače, v primeru, ko je organ odločbo izdal brez soglasja, potrditve,
dovoljenja ali mnenja drugega organa, če je tako zapisano v področnem zakonu in v
primeru, če je odločbo izdal organ, ki ni krajevno pristojen (274. člen ZUP). V primeru, da
je bil z odločbo očitno kršen materialni predpis, pa jo lahko razveljavi.
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Kadar se ugotovijo najhujše napake v postopku oziroma na dokončni odločbi, lahko organ
ki je odločbo izdal, organ na drugi stopnji odločanja oziroma organ, ki je pristojen za
nadzorstvo odločbo izreče za nično, seveda na podlagi kriterijev, določenih v 279. členu
ZUP: organ je izdal odločbo pa sploh ni imel zahteve stranke za začetek postopka, gre za
zadevo iz sodne pristojnosti, organ je izdal odločbo, ki bi s svojo izvršbo povzročila kaznivo
dejanje ali pa je sploh ni mogoče izvršiti, odločba je lahko rezultat ustrahovanja in
izsiljevanja oziroma kateregakoli drugega kaznivega dejanja (Cijan, 2000).
Izredna pravna sredstva se pri postopku pridobitve znižanega plačila vrtca uporabijo v
primeru izpodbijanja pravnomočne odločbe, če so bile ugotovljene hujše kršitve.

44

5 PREVERITEV HIPOTEZ IN PREDLOGI IZBOLJŠAV
Da bi lahko preverila sam postopek pridobitve znižanega plačila vrtca tudi v praksi, sem za
pomoč zaprosila Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Najprej sem
želela imeti številčni okvir vloženih vlog v enem letu, zato je bila to moja prva zahteva. Z
njihove strani sem prejela podatke o oddanih vlogah za pridobitev znižanega plačila vrtca v
letu 2017, in sicer: Število vseh oddanih vlog s strani strank v letu 2017 je bilo 100561, od tega
92770 odobrenih (oziroma 92,3%) ter 7791 (7,7%) zavrnjenih vlog. Na Centru za socialno delo
Vič-Rudnik so prejeli 5587 vlog s strani strank, od tega jih je imelo 4978 (oziroma 89,1%)
ugodilno odločbo. Iz teh podatkov je razvidno, da velika večina staršev pridobi subvencijo pri
plačilu vrtca.
Hipoteza 1: »Postopek pridobitve znižanega plačila vrtca je staršem kot strankam jasen in
enostaven, pritožb ni veliko.«
S to hipotezo sem želela preveriti odstotek pritožb na izdane odločbe o pridobitvi znižanega
plačila vrtca. V letu 2017 je bilo na vse centre za socialno delo v Republiki Sloveniji oddanih
100561 vlog, na odločbe teh vlog pa se je pritožilo 1552 vlagateljev, kar predstavlja 1,54%
delež vseh glej Grafikon 2).
Grafikon 2: Število vloženih vlog za pridobitev znižanega plačila vrtca in pritožb nanje v letu 2017
pred vsemi centri za socialno delo v Republiki Sloveniji
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Vir: MDDSZ (2018)
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Na CSD Vič-Rudnik so v letu 2017 imeli vloženih 5587 vlog za znižano plačilo vrtca. Od tega se
je 110 (oziroma 2%) vlagateljev na odločbo CSD Vič-Rudnik pritožilo (glej Grafikon 3).
Grafikon 3: Število vloženih vlog za pridobitev znižanega plačila vrtca na CSD Vič-Rudnik in pritožb
nanje v letu 2017
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Na podlagi vloženih pritožb na izdane odločbe lahko predvidevamo, da je staršem kot
strankam v postopku sam postopek pridobitve znižanega plačila vrtca jasen in po pregledu
odločbe, ki jo prejmejo, se z ugotovljenim stanjem dohodkov in premoženja družine s strani
organa strinjajo. S tem lahko prvo hipotezo potrdimo.
Vendar pa kljub temu ne moremo izključiti napake uradnih oseb – bodisi zaradi različnega
interpretiranja zakonov bodisi zaradi neznanja. To se kaže predvsem v tem, da je na celotnem
območju RS še vedno od 1552 vloženih pritožb bilo odobrenih kar 1495 oziroma 96,3% vseh
pritožb.
Na CSD Vič-Rudnik so v letu 2017 prejeli 110 pritožb, od tega sta bili samo dve pritožbi s strani
organa na drugi stopnji zavrnjeni, ostalih 108 oziroma 98,2% pritožb pa je bilo odobrenih. Žal
pa nisem pridobila podatka, koliko teh pritožb je povzročil »molk organa«, na kar se navezuje
tudi naslednja hipoteza.
H2: »Postopek pridobitve znižanega plačila vrtca traja predolgo.«
Z drugo hipotezo sem želela preveriti eno izmed temeljnih načel ZUP – načelo ekonomičnosti.
ZUP v 222. členu navaja, da mora organ vlogo obravnavati v roku enega meseca od prejema
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vloge, kadar ni potrebe po posebnem ugotovitvenem postopku oziroma v nasprotnem
primeru v roku dveh mesecev.
Grafikon 4: Število oddanih vlog za pridobitev znižanega plačila vrtca na CSD Vič-Rudnik po mesecih
v letu 2017
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Grafikon 5: Maksimalen čas obravnave vlog za pridobitev znižanega plačila vrtca na CSD Vič-Rudnik
po mesecih v letu 2017

Maksimalen čas obravnave vlog po mesecih
(v dnevih)
350

298

293

300
250

284
207 204
175

200
150
100

85

79

103
72

117

Maksimalen čas obravnave
vlog po mesecih (v dnevih)

68

50
0

Vir: MDDSZ (2018)
47

Iz grafikona (Grafikon 4) je razvidno, da je bilo največ vlog za znižano plačilo vrtca (kar 2379)
vloženih na CSD Vič-Rudnik v avgustu 2017. Iz tega lahko predvidevamo, da je večina otrok v
letu 2017 prestopila prag vrtca v mesecu septembru, saj morajo vlagatelji vlogo za pridobitev
znižanega plačila vrtca oddati v mesecu pred vstopom otroka v vrtec, da se odločba znižanega
plačila upošteva z dnem vstopa v vrtec.
Iz grafikona (Grafikon 5) je razvidno, da je CSD Vič-Rudnik v preteklem letu vsak mesec
presegel rok za izdajo odločbe, določen po ZUP. Podatek je zelo zaskrbljujoč, saj je bil najdaljši
čas obravnave vloge po pridobljenih podatkih s strani MDDSZ kar 298 dni. Pri tem se poraja
vprašanje, kakšen je razlog za takšno zamudo pri izdaji odločb – ali je na samem CSD Vič-Rudnik
zaposlenih premalo oseb, ali so podatki, ki jih uradna oseba pridobi iz uradnih evidenc težko
dostopni, ali pa je razlog drugačen (več o problematiki predolgega odločanja glej tudi Sever,
2016).
S temi podatki drugo hipotezo diplomskega dela tudi potrjujem.
Krajevno pristojni CSD-ji bi morali v tistem obdobju leta (predvsem v času meseca avgusta), ko
imajo povečano število vloženih vlog za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev dodatno zaposliti
delavce in s tem zmanjšati čas obravnave vlog. Lahko pa bi primanjkljaj zaposlenih v tem
obdobju pokrili s tem, da bi imeli možnosti, da študentje upravne smeri študija opravljajo
študijsko prakso. S tem bi pomagali zaposlenim pri zmanjšanju časa obravnave vlog in hkrati v
praksi spoznali delo na centru za socialno delo.
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6 ZAKLJUČEK
Upravni postopek je najpogostejši postopek, izvajan s strani organov državne uprave, organov
samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilcev javnih pooblastil. Med upravne postopke
prištevamo tudi postopek pridobitve znižanega plačila vrtca, ki je voden s strani centrov za
socialno delo.
Diplomsko delo se prične z razlago osnovnega pojma upravni postopek. Zakon o splošnem
upravnem postopku določa splošna pravila upravnega postopka, ki veljajo za vse upravne
postopke, razen v primeru, ko področni zakon navaja drugače. Pri postopku pridobitve
znižanega plačila vrtca se tako poleg ZUP uporablja še Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev in Zakon o vrtcih. ZUP navaja temeljna načela upravnega postopka, ki so v
konkretnem primeru pridobitve znižanega plačila vrtca upoštevajo v celoti.
V nadaljevanju dela sem se posvetila samemu poteku upravnega postopka. Upravni postopek
se prične na dva načina – bodisi po uradni dolžnosti, bodisi na zahtevo stranke. Postopek
pridobitve znižanega plačila vrtca se prične na pobudo stranke, ko starši oddajo vlogo za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni CSD. Uradna oseba, ki obravnava vloženo
vlogo, je dolžna ugotoviti vsa dejstva, ki se nanašajo na konkretno pravico – ugotoviti mora
višino mesečnega dohodka na družinskega člana ter vrednost premoženja družine. Te podatke
stranka navede na vlogi, oziroma jih uradna oseba pridobi iz uradnih evidenc. Ugotovljena
dejstva vplivajo na višino subvencije pri plačilu vrtca, navedeno na odločbi, ki jo po končanem
ugotovitvenem postopku izda CSD.
Odločba je upravni akt, ki ga organ izda po končanem ugotovitvenem postopku. Da se odločba
šteje kot veljavno, mora imeti vse predpisane sestavine odločbe in morajo biti upoštevani roki
za izdajo odločbe. Na odločbo o pridobitvi znižanega plačila vrtca imajo starši kot stranke v
postopku pravico do pritožbe, zato se nadaljevanje diplomskega dela nanaša na redna in
izredna pravna sredstva. Pritožba je redno pravno sredstvo, pravica do pritožbe pa je tudi eno
izmed temeljnih načel Zakona o splošnem upravnem postopku.
Z zadnjim delom diplomske naloge sem se posvetila še delu uradne osebe na CSD v praksi. Za
primer sem si izbrala Center za socialno delo Vič-Rudnik, ter s pomočjo podatkov, pridobljenih
s strani MDDSZ preverila število oddanih vlog v preteklem letu, ter najdaljši čas obravnave
vloge in s tem načelo ekonomičnosti postopka in pa dejansko uporabo pravice do pritožbe s
strani stranke na izdano odločbo. Na podlagi podatkov sem ugotovila, da je CSD Vič-Rudnik
prekoračil čas obravnave vlog vsak mesec leta 2017 ter, da se zelo majhen delež strank (2%)
na izdane odločbe CSD Vič-Rudnik pritoži.
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CSD

Center za socialno delo

GURS

Geodetska uprava Republike Slovenije

FURS

Finančna uprava Republike Slovenije

MDDSZ

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti

MIZŠ

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport

SURS

Statistični urad Republike Slovenije

RS

Republika Slovenija

ZLS

Zakon o lokalni samoupravi

ZPIZ

Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje

ZRSZ

Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje

ZSVARPRE Zakon o socialno varstvenih prejemkih
ZUP

Zakon o splošnem upravnem postopku

ZUPJS

Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev

ZVRT

Zakon o vrtcih

ZZZS

Zavod za zdravstveno zavarovanje
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PRILOGE
Priloga 1: Primer odločbe o pridobitvi znižanega plačila vrtca
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Vir: lasten (2016)
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