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POVZETEK

Organi javne uprave morajo v primeru odločanja v upravni zadevi postopati po procesnih
pravilih splošnega upravnega postopka. Otroško varstvo je v državah Evropske unije
različno urejeno. Razlike so v pristojnih organih, financiranju, organizaciji in starosti, pri
kateri se otroci lahko vključijo v ta tip vzgoje. Upravni postopek na področju otroškega
varstva – znižano plačilo vrtca v Sloveniji vodijo organi samoupravnih lokalnih skupnosti –
občine, država pa sprejema zakonodajo, pravilnike in rešitve, s katerimi vpliva na lokalno
situacijo. Otroško varstvo v večini financirajo občine, država in starši.
Računsko sodišče je ugotovilo, da ima dosedanja zakonodaja določene pomanjkljivosti in s
tem posledično poleg drugih socialnih transferjev področje znižanega plačila vrtca ureja
nov Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Nov socialni zakon zagotavlja
učinkovitejšo in pravičnejšo politiko dodeljevanja vseh socialnih transferjev z eno odločbo.
Vodenje upravnega postopka na področju znižanega plačila vrtca po novi zakonodaji sodi
v pristojnost centrov za socialno delo.
V raziskavo sem zajela starše otrok v vrtcu. Zanimalo me je, kako dobro so seznanjeni s
področjem otroškega varstva. Le približno polovica vprašanih staršev je dobro seznanjenih
s tem področjem.
Ključne besede: otroško varstvo, predšolska vzgoja in varstvo, upravni postopek,
občina, znižano plačilo vrtca, starši, center za socialno delo.
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SUMMARY

ADMINISTRATIVE PROCEDURE IN THE FIELD OF CHILD CARE
Public authorities should act under the procedural rules of general administrative
procedure, when deciding in administrative matters. Child care in the European Union
countries follows different rules. The differences are in authorities in charge, financing,
organization and the age of children who can enter this type of education. The
administrative procedure in the field of child care – reduced payment for kindergarten in
Slovenia is lead by local government authorities – the municipalities. The state however
adopts legislation, policies and solutions that affect the local situation. Child care is mostly
financed by municipalities, the state and parents.
The Court of Auditors found out that the current law has certain deficiencies and
consequently, in addition to other social transfer payments the field of reduced
kindergarten payment is regulated by the new Law on the enforcement of public funds.
The new social law also provides more efficient and equitable policy of all social transfers
with one order. Conducting administrative procedure in the field of reduced kindergarten
payment under the new legislation lies under jurisdiction of social work centres.
In the survey I included parents of children in a kindergarten. I was wondering how many
of them are familiar with the field of child protection. Only about half of the parents are well
aware about this field.
Key words: child care, preschool education and care, administrative procedure, a
municipality, a reduced payment of kindergarten, parents, social work centre.
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1 UVOD

V prvem poglavju diplomske naloge sem predstavila organe javne uprave, ki morajo
postopati po procesnih pravilih splošnega upravnega postopke, kadar odločajo o upravni
zadevi. Za upravno zadevo gre, kadar organ v neki stvari vodi upravni postopek, odloča v
upravnem postopku ali izda upravno odločbo oziroma če to zaradi varstva javnega
interesa izhaja iz narave stvari.
Posvetila sem se tudi urejenosti otroškega varstva v državah Evropske unije.
V Evropi obstajata dva organizacijska modela predšolske vzgoje in varstva. Modela se
razlikujeta v pristojnih organih, organizaciji in starosti, pri kateri se otroci lahko vključijo v
vrtec. V večini držav Evropske unije gre za tri vire financiranja otroškega varstva. Ti viri
izhajajo iz javnih sredstev, sredstev staršev in sredstev delodajalcev. Osredotočila sem se
predvsem na višino sredstev, ki jih za vrtec plačujejo starši.
Večjo pozornost sem posvetila urejenosti otroškega varstva in financiranju otroškega
varstva v Sloveniji. Otroško varstvo v Sloveniji urejajo različni predpisi. Predšolsko vzgojo
in varstvo izvajajo javni in zasebni vrtci, v katere vpis ni obvezen. Otroško varstvo poteka
v dveh starostnih obdobjih, otroci pa so tako razporejeni v različne oddelke. Vrtci ponujajo
različne programe, ki se razlikujejo glede na trajanje programov in organizacijo. Programi
za predšolske otroke se financirajo iz javnih sredstev, plačil staršev, donacij in drugih
virov. Ceno programov določa ustanovitelj vrtca (občina oziroma koncedent) na predlog
vrtca, ki krije del cene programa iz proračunskih sredstev v skladu z normativi in
standardi.
Upravni postopek na področju otroškega varstva je ena izmed temeljnih nalog občine,
država pa je tista, ki sprejema zakonodajo, pravilnike in rešitve, s katerimi vpliva na
lokalno situacijo.
Sistem določitve plačil staršev za programe vrtcev določa Zakon o vrtcih v četrtem
poglavju in na tej podlagi sprejet Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih.
Uradna oseba, ki vodi postopek do izdaje odločbe, mora postopati tudi po določilih Zakona
o splošnem upravnem postopku (ZUP), če navedena predpisa določenih vprašanj ne
urejata drugače.
Namen diplomske naloge je bil predstaviti upravni postopek na prvi stopnji – do izdaje
odločbe za znižano plačilo vrtca v pristojnosti občin, probleme določanja znižanega plačila
vrtca za starše ter mogoče izboljšave financiranja otroškega varstva. Predstavila sem tudi
spremembe pri uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, med katere spada tudi znižano
plačilo vrtca za starše.
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Plačilo staršev na prvi stopnji določi občinska uprava na podlagi lestvice, ki starše razvršča
v razrede, upoštevaje dohodek družinskih članov v primerjavi s povprečno plačo
zaposlenega v RS in premoženje družine. Pristojni občinski organ si podatke o dohodkih in
premoženju pridobi sam za vse družinske člane, ki so zavezanci za dohodnino po uradni
dolžnosti, iz podatkov Davčne uprave Republike Slovenije ter drugih upravljavcev zbirk
podatkov, ki vodijo uradne evidence o izplačanih dohodkih, premoženju oziroma pravicah
iz javnih sredstev, in drugih dokazov v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni
postopek (Pravilnik o plačilih staršev za programe vrtca, 13. Člen).
V današnjem času je zaradi določenih pomanjkljivosti zakonodaje določanja znižanega
plačila vrtca in tudi drugih socialnih transferjev prišel v uporabo nov socialni zakon, ki
določa uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Tako imenovani Zakon o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev (ZUPJS) poleg znižanega plačila vrtca ureja tudi druge pravice iz javnih
sredstev (denarne prejemke, subvencije in znižana plačila), o katerih odloča po tem
zakonu. Zakon za vse socialne transferje določa uveljavitev na enem mestu, v enem
postopku in z eno odločbo. Poenoten je način ugotavljanja materialnega položaja in
določitve kroga oseb, kar bo omogočalo večjo pravičnost pri dodeljevanju socialnih
transferjev in zmanjšanje možnosti zlorab.
Teoretični del sem izdelala s pomočjo literature in zakonodaje, ki ureja področje otroškega
varstva. Pomagala sem si tudi s članki.
V raziskavo sem zajela starše otrok v vrtcu. Z anketnim vprašalnikom sem želela ugotoviti,
koliko so starši oziroma stranke v tem upravnem postopku seznanjeni s področjem
otroškega varstva, ki ga vodi občinska uprava, in kakšno mnenje imajo o zakonodaji, ki
določa znižano plačilo vrtca. Zanimalo me je tudi, ali so seznanjeni s prenosom odločanja
znižanega plačila za programe vrtca na center za socialno delo.
S pridobljenimi rezultati sem potrdila ali ovrgla zastavljene hipoteze:
H1: Starši so seznanjeni s področjem otroškega varstva, ki ga vodi občinska uprava.
H2: Staršem se zakonodaja, ki jih razporeja v veljavne plačilne razrede glede na
dohodkovni in premoženjski položaj družinskih članov, ne zdi pravična.
H3: Starši so seznanjeni s spremembami financiranja in vodenja otroškega varstva –
prenos odločanja na center za socialno delo.
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2 JAVNA UPRAVA IN UPRAVNI POSTOPEK

Javna uprava je instrumentalni del upravnega procesa v javnopravnih skupnostih in
predstavlja izvršilno vejo oblasti. Na ravni lokalne skupnosti v okvir javne uprave štejemo
tudi predstavniške organe. Poleg organov državne uprave in lokalne samouprave pa pod
pojem javne uprave uvrščamo tudi nosilce javnih pooblastil in izvajalce javnih služb
(Virant, 2004, str. 20).
Upravni postopek je sistem procesnih pravil, po katerih morajo ravnati vsi organi javne
uprave, kadar odločajo o upravnih stvareh.
Po splošnem upravnem postopku morajo odločati (Grafenauer in Breznik, 2005, str.
44–50):
− državni upravni organi (ministrstva, upravne enote, organi v sestavi ministrstev,
vladne službe, inšpektorati),
− drugi (ne upravni) državni organi (sodišča, državni zbor, vlada, predsednik
Republike Slovenije, varuh človekovih pravic itd.),
− organi samoupravnih lokalnih skupnosti (občinska uprava, župan, občinski svet),
− nosilci javnih pooblastil, kadar odločajo v upravnih zadevah (centri za socialno
delo, Zavod za zaposlovanje RS, Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
RS, Zavod za šolstvo RS, javne agencije, javni skladi, zdravstvene institucije itd.),
− izvajalci javnih služb.
Po ZUP morajo upravni organi postopati takrat, kadar v upravnih zadevah neposredno
uporabljajo predpise, odločajo o pravicah, obveznostih ali pravnih koristih posameznikov,
pravnih oseb in drugih strank (ZUP, 1. odstavek 1. člena).
ZUP se uporablja tudi, ko izvajalci javnih služb odločajo o pravicah ali obveznostih
uporabnikov njihovih storitev (ZUP, 3. odstavek 3. člena). ZUP v 2. odstavku 2. člena
določa, da gre za upravno zadevo, kadar organ v neki stvari vodi upravni postopek,
odloča v upravnem postopku ali izda upravno odločbo oziroma če to zaradi varstva
javnega interesa izhaja iz narave stvari.
Upravna zadeva je odločanje o pravici, obveznosti ali pravni koristi fizične ali pravne osebe
oziroma druge stranke na področju upravnega prava (ZUP, 1. odstavek 2. člena).
ZUP se mora uporabljati tudi pri odločanju, če zakon take obveznosti izrecno ne določa,
kadar so izpolnjeni naslednji pogoji (Androjna in Kerševan, 2006, str. 55):
− odločanje ureja norma upravnega prava, ki varuje javni interes na določenem
področju;
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−

−

po zakonu je za odločanje v zadevi pristojen organ državne uprave, organ lokalne
samouprave, nosilec javnih pooblastil, ki mu zakon daje pristojnost za odločanje v
upravni zadevi;
iz predpisa jasno izhaja, da je treba v določeni konkretni zadevi sprejeti
enostransko odločitev o pravicah, obveznostih ali koristih pravnih ali fizičnih oseb.

2.1 ORGANI DRŽAVNE UPRAVE
Državna uprava je skupek organov, ki upravljajo z državo v organizacijskem smislu.
Državna uprava ne določa politike, ker je to v pristojnosti politike, ampak organizacijsko
upravlja dejavnosti v javnih zadevah (Virant, 2004, str. 63).
Organi državne uprave ali državni upravni organi v mejah svojih pooblastil na podlagi
zakonov in drugih predpisov opravljajo upravne dejavnosti oziroma naloge na določenem
področju državne uprave. Državna uprava kot del izvršilne oblasti v Republiki Sloveniji
izvršuje upravne naloge (Zakon o državni upravi – ZDU-1, 1. člen).
Državna uprava pri izvajanju svojih funkcij deluje v naslednjih oblikah (Virant, 2004, str.
74):
− izdaja oblastne splošne pravne akte (predpise),
− izdaja oblastne posamične akte (upravne odločbe),
− sklepa akte poslovanja,
− opravlja materialna dejanja in
− izdaja interne akte.
Upravne naloge neposredno opravljajo ministrstva, organi v njihovi sestavi in upravne
enote (ZDU-1, 14. člen). Organizacijo uprave, njene pristojnosti in način imenovanja
funkcionarjev pa ureja zakon (Ustava Republike Slovenije – URS, 120. člen). Ministrstva
so torej temeljna organizacijska oblika za izvajanje nalog uprave. Ustanovijo se z zakonom
za posamezno upravno področje ali za več med seboj povezanih upravnih področij. Poleg
ministrstev pa ZDU-1 posebej obravnava še upravne organe v sestavi ministrstev, ki jih
ustanovi vlada z Uredbo o organih v sestavi ministrstev. Naloge državne uprave, ki jih je
zaradi njihove narave treba organizirati teritorialno, opravljajo upravne enote, katerih
območja določi vlada z uredbo (ZDU-1, 43. in 44. člen). Upravne enote odločajo na prvi
stopnji v upravnih zadevah iz državne pristojnosti, če z zakonom za posamezne upravne
zadeve ni določeno drugače. Opravljajo pa tudi druge upravne naloge iz državne
pristojnosti, določene z zakoni, ki urejajo posamezna področja. Opravljanje upravnih
nalog, ki jih je zaradi njihove narave treba organizirati teritorialno, se zagotavlja v obliki
območnih enot, izpostav oziroma drugače imenovanih dislociranih enot ministrstev
oziroma organov v njihovi sestavi (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 45–46).
Upravne naloge, poleg te neposredne uprave izvajajo tudi nosilci javnih pooblastil, ki so
lahko osebe javnega prava ali pa osebe zasebnega prava.
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Pod določenimi pogoji in po veljavnih predpisih lahko naloge državne uprave opravljajo
tudi občine in širše lokalne skupnosti (pokrajine) (Lavtar, 2008, str. 18).

2.2 DRUGI DRŽAVNI ORGANI
V upravnem postopku poleg organov državne uprave odločajo tudi drugi, neupravni
državni organi. Državni zbor, državni svet, vlada, sodišča, državni tožilec, državni
pravobranilec in organi za postopek o prekrških odločajo v upravnem postopku, kadar
odločajo o upravnih zadevah. Ti organi tega ne izvajajo kot sistemsko funkcijo, ampak
samo kot posamično pristojnost, ki jim jo podeljuje določen zakon. Te pristojnosti pa so
zelo redke, zato ti organi izjemoma odločajo v upravnem postopku. To odločanje se še
najbolj nanaša na pravice zaposlenih v treh državnih organih, kjer se po posebni določbi
Zakona o javnih uslužbencih za odločanje o pravicah zaposlenih v organih državne uprave
in drugih državnih organih uporabljajo pravila splošnega upravnega postopka, kadar se o
teh pravicah odloča z odločbo (Jerovšek in drugi, 2004, str. 37).

2.3 ORGANI SAMOUPRAVNIH LOKALNIH SKUPNOSTI
Po določilih 11. člena Zakona o lokalni samoupravi (ZLS) so člani občine opredeljeni z
izrazom občani. Občani so osebe, ki imajo na območju občine stalno prebivališče. V
občinah namreč prihaja do številnih upravno-pravnih razmerij in postopkov v upravnih
zadevah, v katerih se pri uresničevanju nalog in pristojnosti odloča o pravicah,
obveznostih in pravnih koristih občanov, torej posameznikov, pravnih oseb in drugih
strank. Po Zakonu o lokalni samoupravi so za odločanje v upravnih zadevah v občini
pristojni občinska uprava, župan, organi skupne občinske uprave več občin in občinski
svet (ZLS, 67. in 29. člen). Odločajo lahko v upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti
lokalne skupnosti in v upravnih zadevah iz prenesene državne pristojnosti. Občinski svet
je za odločanje v upravnih zadevah pristojen predvsem, ko tako določajo posamezni
področni zakoni. Občinski svet lahko z odlokom občine podeli javno pooblastilo za vodenje
postopka in odločanje v upravnih zadevah iz njene izvirne pristojnosti, kar pomeni, da v
upravnih zadevah iz občinske pristojnosti odločajo tudi nosilci javnih pooblastil. Občinska
uprava je pristojna za odločanje na prvi stopnji o upravnih zadevah iz izvirne pristojnosti
občine in iz prenesene pristojnosti države, če zakon ne določa drugače. Župan pa je
pristojen za odločanje o pritožbah zoper odločbe občinske uprave v upravnih zadevah iz
izvirne pristojnosti občine, in o pritožbah zoper odločbe, ki jo izdajo nosilci javnih
pooblastil, podeljenih na podlagi predpisa občinskega sveta (ZLS, 67. člen).
Zakon o splošnem upravnem postopku v 30. členu določa, da župan lahko za vodenje
posameznih dejanj v postopku na drugi stopnji pooblasti zaposlenega v upravi
samoupravne lokalne skupnosti.
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2.4 NOSILCI JAVNIH POOBLASTIL
V upravnem postopku odločajo tudi nosilci javnih pooblastil. »Javno pooblastilo pomeni
prenos dela funkcije državne uprave na osebe, ki se strukturno ne vključujejo oziroma
niso del državne uprave« (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 47). Vsebina javnega
pooblastila je prenos pristojnosti za odločanje v določenih upravnih zadevah. Zakon o
državni upravi v 15. členu predpisuje, da se lahko javno pooblastilo da za opravljanje
upravnih nalog, če je s tem omogočeno učinkovitejše in smotrnejše opravljanje upravnih
nalog, kot bi bilo v primeru opravljanja nalog v upravnem organu, zlasti če se te v celoti
ali pretežno financirajo z upravnimi taksami oziroma plačili uporabnikov ali če glede na
naravo oziroma vrsto nalog ni potreben ali ni primeren stalni neposredni politični nadzor
nad opravljanjem nalog (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 47). Na podlagi tega pooblastila
lahko posameznik, oseba javnega prava ali oseba zasebnega prava izdaja konkretne
upravne akte, s katerimi v upravnih zadevah odloča o pravicah, obveznostih ali pravnih
koristih posameznikov, oseb javnega in zasebnega prava. Z vidika izvrševanja funkcije so
izenačeni z organi državne uprave, niso pa izenačeni z organizacijskega vidika, ker se med
njimi in državno upravo ne oblikujejo enaka strukturna razmerja kot znotraj državne
uprave (Jerovšek in drugi, 2004, str. 38).

2.5 IZVAJALCI JAVNIH SLUŽB
Izvajalci javnih služb uporabljajo ZUP, kadar odločajo o pravicah ali obveznostih
uporabnikov njihovih storitev. Javna služba je dejavnost, preko katere se zagotavljajo
javne dobrine – izvaja se v javnem interesu. Za njihovo opravljanje pa velja posebna
pravna ureditev, v okviru katere imajo pomembno vlogo država in samoupravne lokalne
skupnosti. Izvzeta je iz pravnega režima tržnih dejavnosti in se izvaja po posebnem
javnopravnem režimu (Virant, 2004, str. 129).
To so lahko dejavnosti na področju negospodarstva oziroma družbenih dejavnosti in na
področju gospodarstva. Javne službe so lahko obvezne ali izbirne, izvajajo pa se na lokalni
ali državni ravni. Negospodarske javne službe se v celoti financirajo iz javnih sredstev.
Način opravljanja javnih služb je opredeljen v Zakonu o gospodarskih javnih službah in
Zakonu o zavodih (ZZ). Opravljajo jih javni in drugi zavodi – šole, bolnišnice, muzeji,
centri za socialno delo, izvajalci gospodarskih javnih služb – režijski obrati, javni
gospodarski zavodi, javna podjetja, izvajalci koncesioniranih javnih služb idr. V Zakonu o
zavodih je zavod opredeljen kot organizacija, ki se ustanovi za opravljanje dejavnosti
vzgoje in izobraževanja, otroškega varstva, socialnega varstva, invalidskega varstva,
socialnega zavarovanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, če cilj opravljanja dejavnosti
ni pridobivanje dobička (vsako od navedenih področij je urejeno še s posebnim področnim
zakonom in Zakonom o gospodarskih javnih službah, ki velja za javne službe na področju
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varstva okolja, energetike, prometa in zvez, komunalnega in vodnega gospodarstva in na
drugih področjih gospodarske infrastrukture) (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 49 – 50).
Zakon o zavodih poleg javnega zavoda pozna še en način izvajanja javne službe –
koncesijo. V 25. členu Zakona o zavodih je zapisano, da se koncesija podeli z zakonom ali
odlokom občine ali z odločbo pristojnega organa v skladu z zakonom oziroma odlokom.
Zakon ne ureja postopka oddaje koncesije, določeno je le, da koncedent in koncesionar
skleneta pogodbo, v kateri uredita medsebojna razmerja in pogoje opravljanja javne
službe. Koncesija se lahko podeli za določen ali nedoločen čas. Preneha lahko s potekom
časa, na podlagi odpovedi v roku, določenem z aktom o koncesiji. Koncedent lahko tudi
odvzame koncesijo, če koncesionar ne opravlja javne službe v skladu s predpisi in aktom
ter pogodbo o koncesiji (ZZ, 27. člen).
ZUP torej uporabljajo upravni organi v upravnih zadevah, in sicer v celoti, razen če je
posamično postopkovno vprašanje urejeno drugače. Če je za posamezno področje
predpisan poseben postopek, mora organ ravnati najprej po posebnem postopku,
dopolnilno pa se uporablja še splošni upravni postopek. Po ZUP se torej postopa v vseh
vprašanjih, ki niso urejena s posebnim zakonom. Govorimo o tako imenovani subsidiarni
oziroma podrejeni rabi ZUP (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 23).
Splošni upravni postopek se uporablja tudi v neupravnih zadevah, ki pa so javnopravne
zadeve, če ta področja niso urejena s posebnim postopkom. ZUP se uporablja v
konkretnih procesnih vprašanjih. Gre za uporabo na podlagi sklepanja po podobnosti,
ciljih, namenu, tipičnih lastnostih, enakem vrednotenju in urejanju podobnih razmerij in
vprašanj. Splošna načela ZUP so kot osnovno izhodišče za reševanje procesnih vprašanj v
konkretnih primerih ter na tej podlagi napotilo na pravna pravila, ki so nekemu institutu v
ZUP najbolj podobna (npr. pravica do pritožbe, določanje in štetje rokov …). V
javnopravnih zadevah, ki nimajo urejenih postopkov oziroma procesnih vprašanj, se
smiselno uporablja ZUP (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 58–59).
Upravni postopek lahko vodi in v njem odloča samo uradna oseba, ki ima predpisano
izobrazbo in opravljen strokovni izpit iz upravnega postopka. Uradna oseba je tista oseba
v organu, ki je v skladu z zakonom pooblaščena za odločanje v upravni zadevi ali za
opravljanje posameznih dejanj v upravnem postopku (ZUP, 2. odstavek 5. člena).
Pooblastilo za izdajo odločb imajo predstojniki organa (župan, direktor občinske uprave,
načelnik upravne enote …). Predstojnik pa lahko za izdajo odločbe ali vodenje postopka
pooblasti drugo uradno osebo.
Temeljna načela ZUP predstavljajo minimalne procesne standarde, ki jih zakon zagotavlja
strankam v razmerju do organov, da ti ne zlorabljajo svoje oblasti oziroma nadrejenosti
pozicije do razmerja do stranke. Temeljna načela so edini del zakona, ki ni predmet
subsidiarnosti, kar pomeni, da jih področni zakon ne sme izključiti oziroma omejiti.
Temeljna načela ZUP so:
− načelo zakonitosti,
7

−
−
−
−
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−

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 do pritožbe in
ekonomičnost postopka.

Bistvo načela zakonitosti je, da morajo vse oblasti delovati zakonito. Upravni organ mora
pri vseh odločitvah v upravnem postopku postopati po veljavnih predpisih, upoštevati pa
mora hierarhijo upravnih aktov. Organu je dovoljeno tudi odločanje po prostem poudarku
oziroma t. i. diskrecijski pravici. Diskrecijska pravica je pooblastilo upravnemu organu, da
pri istem dejanskem stanju izbere izmed več pravno enakih možnosti tisto odločitev, ki jo
glede na dejansko situacijo šteje za najustreznejšo pri varstvu javne koristi (ZUP, 6. člen).
To načelo ima poseben pomen pri odločanju o upravnih zadevah, kjer prihaja do razmerja
med državnimi organi, organi samoupravnih lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil
na eni strani ter strankami v upravnem postopku na drugi strani. Treba je popolnoma
izključiti kakršno koli samovoljo organov, ki vodijo postopek, v času odločanja na prvi
stopnji. Pri odločanju lahko pride do ravnanja, ki ni v skladu z zakonom. Z ZUP je zato
predvideno pravno varstvo z rednimi in izrednimi pravnimi sredstvi ter upravni spor,
predviden že z Ustavo RS. Upravni akt mora biti formalno in materialno zakonit. Pri
odločanju v upravnem postopku mora vsaka odločba (posamični upravni akt) temeljiti na
materialnem predpisu – po veljavnem zakonu, ki vsebuje določila o pravicah in
obveznostih na določenem področju in ki ga je treba pravilno uporabiti (materialna
zakonitost). Ves upravni postopek mora potekati v skladu z določili ZUP in drugih
posebnih upravnih postopkov (formalna zakonitost) (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 70–
80).
Organ mora v postopku upoštevati varstvo pravic strank in varstvo javne koristi. Pri
postopanju in odločanju mora strankam omogočiti, da čim lažje zavarujejo in uveljavljajo
svoje pravice, mora pa skrbeti, da stranke ne uveljavljajo svojih pravic v škodo pravic
drugih in da niso v nasprotju z javno koristjo. Uradna oseba mora opozoriti stranko, kadar
meni, da ima stranka v postopku pravico uveljaviti materialne predpise in uporablja tiste
predpise, ki so za stranko ugodnejši. Organ mora prav tako skrbeti, da nevednost in
neukost stranke v postopku nista v škodo pravic, ki ji gredo po zakonu (ZUP, 7. člen).
Pravice drugih oseb ščiti uradna oseba po uradni dolžnosti. Načelo varstva javne koristi
opredeljuje smisel upravnega postopka nasploh, kjer gre za razmerje med posameznikom
in družbo oziroma državo (Jerovšek in drugi, 2004, str. 73).
Organ je po načelu materialne resnice zavezan odločiti oziroma izdati odločbo šele, ko je
vsa po področnem predpisu relevantna dejstva in okoliščine ugotovil z gotovostjo (ZUP, 8.
člen). Načelo zahteva, da se ugotovljena dejstva skladajo s stvarnostjo, da ustrezajo
objektivnemu, resničnemu stanju zadeve. Konkretna in posamična upravna zadeva je
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vsestransko in objektivno raziskana in dognana, če so ugotovljena vsa pravno relevantna
dejstva. Do materialne resnice pridemo na podlagi izvedenih dokazov in sklepanja, kar
ustvari prepričanje (zavest) o resničnosti določenega dejstva – gotovost. To pomeni, da je
ugotovil resnično dejansko stanje in v ta namen tudi vsa dejstva, ki so pomembna za
zakonito in pravilno odločbo. Do kršitve tega načela pride, če je dejansko stanje napačno,
zmotno, pomanjkljivo, nepopolno ugotovljeno. ZUP v okviru obravnavanega načela
vsebuje še določbo, da organ lahko na podlagi verjetno izkazanih dejstev odloči le, če
tako določa zakon (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 86–89).
Bistvo načela zaslišanja stranke je po ZUP v tem, da mora organ dati stranki možnost, da
uveljavi svoje pravice, da se seznani z rezultatom ugotovitvenega postopka in da se izjavi
oziroma izreče o dejstvih, ki so pomembna za odločitev ne glede, ali stranka to zahteva ali
ne (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 89–90).
Načelo proste presoje dokazov organ pooblašča, da v posamičnem postopku sam izbere, s
katerimi dokazili bo ugotavljal in preverjal dejstva. Organ tudi sam presodi verodostojnost
izvedenega dokazila (ZUP, 10. člen). Uzakonjeno je načelo svobodne presoje dokazov, ki
od organa, ki odloča, terja, da tehta in vrednosti dokaze tako dolgo, dokler ne pride do
prepričanja o resničnosti določenih dejstev in s tem do objektivnega stanja stvari.
Postopek dokazov predstavlja postopen proces zbiranja dokazov, njihovo vrednotenje,
selekcioniranje glede na dokazno moč posameznih dokazov ter dokazni sklep, ki
predstavlja končno vestno in skrbno presojo vseh dokazov skupaj. Za dokaz lahko uporabi
vse, kar je primerno za ugotavljanje stanja stvari in kar ustreza posameznemu primeru,
zlasti pa listine, izjave strank, priče, izvedence in ogled na terenu (Jerovšek in drugi,
2004, str. 92–94).
Dolžnost govoriti resnico in pošteno uporabljati dane pravice je edino načelo, ki zavezuje
stranke in ne organ. Stranke morajo pred organom govoriti resnico in pošteno uporabljati
pravice, ki so jim priznane z zakonom. Gre za pošteno uporabo procesnih pravic in ne za
pošteno uporabo materialnega prava (ZUP, 11. člen).
ZUP opredeljuje dva vidika samostojnosti pri odločanju, in sicer samostojnost organa in
samostojnost uradne osebe. Načelo samostojnosti pri odločanju zavezuje uradno osebo, ki
vodi postopek, da samostojno ugotavlja dejstva in okoliščine ter na podlagi ugotovljenih
dejstev in okoliščin uporablja predpise oziroma splošne akte v konkretnih primerih, izdane
za izvrševanje javnih pooblastil. Nihče ne sme in ne more osebam, ki vodijo upravni
postopek in odločajo v upravnem postopku, dajati navodil, kako naj odločijo oziroma
ukrepajo. Načelo pa zavezuje organ, ki vodi postopek, da odloča samostojno, v mejah
pravic, ki mu jih dajejo predpisi (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 99–100).
Pravica do pritožbe je temeljna pravica posameznika, ki izhajajoč iz načela zakonitosti
(ZUP, 6. člen) in načela enakega varstva pravic (URS, 22. člen) karakterizira pravno
državo (Jerovšek in drugi, 2004, str. 104).
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Pritožba je dovoljena zoper vsako odločbo, izdano na prvi stopnji, in se lahko izključi samo
z zakonom. Kadar pa je na prvi stopnji pristojen predstavniški organ ali vlada, pritožba ni
dovoljena. Zoper odločbo druge stopnje ni pritožbe, mogoč pa je upravni spor in izredna
pravna sredstva. Kadar je pristojno ministrstvo, je pritožba dovoljena samo, če tako
določa zakon. Pritožba se vloži tudi takrat, ko organ prve stopnje ne odloči o zahtevi
stranke oziroma ne izda odločbe v predpisanem roku, ker se šteje, kot da bi bil zahtevek
stranke zavrnjen (ZUP, 222. člen) (Grafenauer in Breznik, 2005, str. 103–104).
Organi javne uprave, ki odločajo v upravnem postopku, morajo postopek voditi hitro, s
čim manjšimi stroški in čim manjšo zamudo za stranke in druge udeležence v postopku,
vendar tako, da se priskrbi vse, kar je potrebno, da se lahko pravilno ugotovi dejansko
stanje, zavaruje pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odločba
(ZUP, 14. člen).
Sodobna javna uprava (na državni in lokalni ravni) deluje po načelu zakonitosti, je
usmerjena k uporabniku, je strokovna, učinkovita in politično nevtralna. Njen cilj je nuditi
hitre in učinkovite javne storitve. Delovati mora po načelu ekonomičnosti, saj naj bi
zagotavljala čim večjo kakovost ob čim manjši porabi javnih sredstev. Prilagojena je
potrebam demokratične državne ureditve in deluje kot pomemben dejavnik
gospodarskega in ekonomskega razvoja države (Lavtar, 2008, str. 7).
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3 OTROŠKO VARSTVO V EVROPSKI UNIJI

3.1 UREJENOST OTROŠKEGA VARSTVA
Države Evropske unije dejavnost otroškega varstva urejajo samostojno in harmonizacija s
pravom Evropske unije ni potrebna (Ministrstvo za šolstvo in šport, 2009).
Vse evropske države imajo določeno obliko javno financirane in akreditirane predšolske
vzgoje in varstva. Razlike so v pristojnih organih, organizaciji in starosti, pri kateri se
otroci lahko vključijo v ta tip vzgoje. Države članice poznajo dva organizacijska modela
predšolske vzgoje in varstva, ki prevladujeta v Evropi.
Po prvem organizacijskem modelu sta predšolska vzgoja in varstvo za majhne otroke
organizirana v enovitih okoljih, enotno za vse predšolske otroke. Institucija ima eno
upravo za vse starostne skupine. V državah z enovitim modelom priznavajo splošno
pravico dostopa do predšolske vzgoje in varstva tudi najmlajšim otrokom (od 1 do 3 let).
Zadostno število mest za otroke, ki niso šoloobvezni, morajo zagotoviti občine – lokalne
samoupravne skupnosti. Enovit model je značilen za Slovenijo, Latvijo, Finsko, Švedsko in
Norveško.
V evropskih državah (npr. Avstriji, Italiji, Nizozemski, Franciji, Veliki Britaniji) je najbolj
razširjen drugi organizacijski model. Velja ločenost po starosti otrok in po organih,
pristojnih za oblikovanje ter izvajanje politik za določeno starostno skupino. V državah z
ločenim sistemom predšolske vzgoje in varstva v vrtcih poznajo varstvene vrtce, ki so
namenjeni otrokom do tretjega leta starosti, in edukacijske vrtce, ki so namenjeni
otrokom od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. Za vsak tip vzgoje in varstva je
pristojno drugo ministrstvo. Varstveni vrtci so pogosto zasebni vrtci, zato je njihovo
financiranje v omejenem obsegu zagotovljeno s strani občine oziroma države. Za razliko
od edukacijskih vrtcev varstveni vrtci praviloma nimajo potrjenega nacionalnega
kurikuluma in vrtci sami oblikujejo smernice za delo. Na splošno velja, da te države ne
zagotavljajo mest za vse otroke, dokler ti niso dovolj stari za vpis v predšolsko vzgojo, kar
je po navadi okoli 3 leta starosti (Marjanovič Umek in drugi, 2010, str. 18).
V nekaterih državah pa sta uveljavljena oba modela.
V petih državah, ki imajo mešani sistem (na Danskem, v Grčiji, na Cipru, v Španiji in Litvi),
otroci izbirajo med institucijami z enovitim modelom in tistimi, ki so prilagojene starosti
otroka. Na Danskem in v Španiji imajo enovit model (za otroke od rojstva do 6. leta
starosti) in dvostopenjski model, ki je prilagojen starosti otroka (prvo starostno obdobje
za otroke do 3. leta starosti in drugo starostno obdobje od 3. do 6. leta starosti otroka).
V Grčiji, Litvi in na Cipru lahko starejši otroci (starejši od 4 let v Grčiji in starejši od 3 let v
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Litvi) izbirajo med enovitim modelom ali modelom, ki je prilagojen njihovi starostni
skupini.
V mnogih državah, ki imajo ločeni (dvostopenjski) ali mešani model, so številne razlike v
lokalni ponudbi za mlajše otroke – do 3. leta. Pogosto so lokalne oblasti v celoti pristojne
za organizacijo subvencioniranih storitev. To velja za Italijo, Grčijo, Avstrijo, Lihtenštajn in
skoraj vse srednje ter vzhodnoevropske države.
Vpis otrok v predšolsko vzgojo in varstvo je v Evropi različen. Razlikuje se glede starosti
otrok pri vpisu. V večini evropskih držav sta predšolska vzgoja in varstvo na voljo od
tretjega meseca starosti otroka. Na Slovaškem, Danskem in v Lihtenštajnu je vpis mogoč
okoli 6. meseca starosti. V Sloveniji, Bolgariji, Estoniji, Latviji, Litvi, Avstriji in na
Švedskem sta predšolska vzgoja in varstvo na voljo od 1. leta starosti otroka. Pred tem se
starše s porodniškim ali starševskem dopustom spodbuja, da ostanejo doma.
Nordijske države večinoma vsem otrokom zagotavljajo subvencionirano predšolsko vzgojo
in varstvo, večina evropskih držav pa ne. Država po navadi pri dodeljevanju mest ne more
zagotoviti dostopa vsem otrokom. Najpogostejši razlog je, da je mest premalo in morajo
upoštevati različna merila. Glavno ali celo edino merilo za vpis otroka, mlajšega od 2 let,
je zaposlenost staršev. To kaže prevlado varstvene vloge nad vzgojno. Pomembno merilo
je tudi kraj prebivališča, ki pogosto določa prednostni dostop. Postopek za vpis v
predšolsko vzgojo in varstvo pa se najpogosteje začne z vlogo staršev za mesto.
Zelo pomembna je organizacija predšolskih storitev. Zlasti odpiralni čas vrtcev, ki vpliva
na to, kako lahko družine uporabljajo storitve, in ali so prilagojene njihovim potrebam.
V Evropi je subvencionirana predšolska vzgoja bolj ali manj usklajena z delovnim časom
staršev ali pa je na voljo le poldnevno varstvo. Vzgojne institucije na splošno ponujajo
podaljšan delovni čas in se prilagajajo potrebam zaposlenih staršev. Lokalne oblasti
pogosto določijo program, ki je prilagojen lokalnim potrebam. Tako nekatere države
ponujajo še bolj prilagodljiv delovni čas.
V mnogih državah primanjkuje mest za najmlajše otroke. V večini držav v Evropi
prostorske normative za predšolsko vzgojo in varstvo za najmlajše otroke zagotavljajo
pristojnosti lokalnih oblasti. Lokalna rešitev iz nastale zagate so popoldanske dejavnosti, ki
jih organizirajo civilne iniciative, združenja staršev in razne fundacije (European
Commission, 2009, str. 67–75).
Države članice EU so se leta 2002 na Evropskem svetu v Barceloni dogovorile, da bodo do
leta 2010 zagotovile celodnevno oskrbo v uradnih ustanovah otroškega varstva za vsaj
90 % otrok med starostjo treh let in šoloobvezno starostjo ter za vsaj 33 % otrok, mlajših
od treh let. Dogovorjeni cilj glede varstva za otroke, mlajše od treh let, presegajo samo v
petih državah EU (na Portugalskem, v Združenem kraljestvu, Franciji, Luksemburgu in
Sloveniji). Obljube glede varstva starejših otrok so izpolnile Belgija, Danska, Francija,
Nemčija, Irska, Švedska, Estonija in Italija (Evropska komisija, 2008).
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V Sloveniji je značilna visoka stopnja vključenosti otrok od 1 leta starosti naprej: v
šolskem letu 2006/2007 so zavrnili 3 % otrok, ki so jih starši želeli vpisati v vrtec. Ministri
za izobraževanje so leta 2009 ta pristop okrepili z določitvijo novega evropskega
referenčnega merila, da se do leta 2020 predšolske vzgoje in varstva udeleži vsaj 95 %
otrok med četrtim letom in začetkom obveznega izobraževanja. Prišli so do zaključka, da
je potrebnega še veliko prizadevanja, da se doseže širša pokritost. Cilj usmerjanja na
povečanje števila mest v predšolski vzgoji in varstvu ter večine ukrepov na ravni Evropske
unije je zagotovitev večje udeležbe staršev, zlasti mater na trgu dela (Evropska komisija,
2011).

3.2 FINANCIRANJE OTROŠKEGA VARSTVA
V večini držav Evropske unije gre za tri vire financiranja otroškega varstva (Marjanovič
Umek in drugi, 2010, str. 42):
− javna sredstva (občina in država),
− sredstva staršev in
− sredstva delodajalcev.
Sofinanciranje vrtčevskih programov v večini primerov zagotavlja lokalno telo (krajevne
skupnosti, lokalne oblasti za javne institucije, cerkev za verske oddelke ali posamezniki).
V nekaterih državah se proračunska sredstva prenesejo s centralne ravni na ponudnike
predšolske vzgoje in varstva (v Belgiji, Nemčiji, na Irskem, v Španiji, na Madžarskem,
Malti, Portugalskem, Finskem, Švedskem, v Lihtenštajnu in na Norveškem).
Na Danskem, Poljskem, Slovaškem, Finskem in v Estoniji, Latviji, Romuniji, Združenem
kraljestvu (Anglija, Wales in Severna Irska) ter v Sloveniji centralne oblasti zagotavljajo le
manjši del sredstev. Iz javnih sredstev so v vseh državah financirani vrtci za otroke od
3. leta starosti dalje (edukacijski vrtci), precej nižji pa je delež javnih sredstev za otroke
do 3. leta starosti (varstveni vrtci). Kot primer lahko navedem Veliko Britanijo, kjer so
zasebni varstveni vrtci financirani samo iz zasebnega sektorja (European Commission,
2009, str. 76).
V nadaljevanju se bom osredotočila predvsem na višino sredstev, ki jih plačujejo starši za
vrtec. Predstavila bom rezultate raziskave primerjanja financiranja otroškega varstva v
Španiji, Italiji, Avstriji, na Danskem, Švedskem in Finskem, ki jo je pripravil raziskovalnodokumentacijski sektor državnega zbora (Večer, 2007).
Med državami EU in tudi znotraj držav samih se precej razlikuje delež stroškov različnih
oblik varstva in vzgoje otrok, ki jih plačujejo starši, in se giblje od nič do sto odstotkov.
Razlike v plačilih staršev za vrtec se kažejo tudi v organiziranosti vrtcev. Starši namreč
plačujejo različne dele programov v vrtcih oziroma različne usluge. Starši v vseh državah
Evropske unije plačujejo za otroke v varstvenem vrtcu vse elemente programa,
upoštevajoč dohodke in premoženje staršev. Nobena država ne izvaja brezplačnih vrtcev
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(varstvo, prehrana, izvajanje kurikula …) za vse starše otrok vseh starosti, od zaključka
porodniške do vstopa v šolo (Večer, 2007).
V večini držav je predšolsko izobraževanje in varstvo prostovoljno, zaželeno in v neki meri
brezplačno.
V Španiji in na Švedskem starši za otroke v določenih starostnih razredih na primer ne
plačujejo nič. V Španiji starši krijejo stroške za varstvo otrok v prvih treh letih (varstveni
vrtci). Za otroke od 3. do 6. leta starosti (edukacijski vrtci) pa je izobraževanje v javnih in
zasebnih ustanovah brezplačno. Švedska predšolska vzgoja vključuje otroke, stare od 1 do
5 let starosti. Otroci od 4. do 5. leta starosti imajo zagotovljeno brezplačno otroško
varstvo. V Italiji glede na dohodek, premoženje družine in religijo, v kateri delujejo jasli
(otroci, stari od 1 do 3 let), starši krijejo največ 18 odstotkov stroškov jasli. Starši pa v
Italiji plačujejo le manjši prispevek, ki krije stroške prevoza, prehrane in dodatnih
aktivnostih za edukacijske vrtce. Na Danskem je otroško varstvo sofinancirano s strani
lokalnih oblasti, ki dobivajo državna sredstva. Od lokalnih oblasti pa je odvisno, kakšno
obliko otroškega varstva bodo ponudili staršem za otroke do 6. leta starosti. Popuste
priznavajo družinam, ki imajo večje število otrok. Cena na Danskem pa lahko dosega
maksimalno 33 odstotkov dejanskih stroškov. Na Finskem je za starše brezplačna priprava
na šolo. V Franciji starši plačujejo le prehrano, pri tem je upoštevana tudi socialna lestvica
(Marjanovič Umek in drugi, 2010, str. 42). Na Norveškem vse institucije, javne in
zasebne, ki skrbijo za otroško varstvo, dobivajo državna sredstva za kritje dela tekočih
stroškov. Ostali stroški pa so deljeni med občino in starše. Starši ne plačujejo več kot 20
odstotkov stroškov vzgoje in varstva, odvisno od občine, dohodkov in vrste programa.
V Angliji je prav tako v edukacijskih vrtcih iz javnih sredstev brezplačno zagotovljeno
določeno število ur programa, in sicer 15 ur tedensko – 38 tednov letno (Directgov,
2010).
Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD) urejenost financiranja
otroškega varstva v Avstriji ocenjuje kot zelo dobro. Predšolska vzgoja in varstvo poteka
na različnih nivojih. Varstveni vrtci (jasli) so namenjeni predvsem otrokom zaposlenih
staršev, vrtci pa skrbijo za otroke od 3. leta starosti do vstopa v šolo. Večji del stroškov
predšolske vzgoje in varstva je financiran iz občinskih sredstev, nekaj malega krijejo
deželne vlade, starši pa krijejo približno 15 odstotkov stroškov. Starši za mesto v jaslih ne
plačujejo več kot 30 odstotkov stroškov, za mesto v vrtcu (edukacijski vrtci) pa ne več kot
10 odstotkov (Večer, 2007).
Osnovo za izračun višine prispevka za akreditirano javno predšolsko vzgojo in varstvo v
številnih državah v Evropi predstavljata družinski dohodek in število otrok. Plačevanja so
oproščeni vsi rejniki. Skoraj vse države preverjajo premoženjski položaj družine in tako je
dostop do predšolskih okolij ugoden tudi za družine z nizkimi dohodki (European
Commission, 2009, str. 77).
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4 OTROŠKO VARSTVO V SLOVENIJI

4.1 UREJENOST OTROŠKEGA VARSTVA
Sistem vzgoje in izobraževanja se je načrtoval in pričel pripravljati leta 1993, ko je bila
predšolska vzgoja vključena v Ministrstvo za šolstvo in šport. Država je večino obveznosti
glede ustanoviteljstva in financiranja otroškega varstva prenesla na občine, v svoji domeni
pa ohranja vse predpise in standarde, ki neposredno vplivajo na obveznosti, ki jih imajo
občine do vrtcev. Občina je kot temeljna lokalna skupnost zadolžena za urejanje
predšolske vzgoje na svojem področju na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Devčič v:
Marjanovič Umek, 2005, str. 7).
Otroško varstvo oz. predšolsko vzgojo in varstvo v vrtcih urejata dva zakona. Pogoje za
opravljanje ter način upravljanja in financiranja vzgoje in izobraževanja določa Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja. Zakon o vrtcih pa ureja predšolsko
vzgojo, ki poteka v javnih in zasebnih vrtcih. Določa naloge vrtcev, cilje in načela, vrste
možnih programov v vrtcih, financiranje, pogoje za izobrazbo strokovnih delavcev,
delovno obveznost vzgojitelja in pomočnika vzgojitelja, zbiranje in varstvo osebnih
podatkov v vrtcu ipd.
Posamezna vprašanja podrobneje urejajo podzakonski predpisi.
Izpostavila bom najpomembnejše predpise, ki urejajo otroško varstvo (temeljni predpisi):
− Zakon o vrtcih,
− Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
− Zakon o zavodih,
− Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami,
− Zakon o temeljnih razvojnih programih na področju izobraževanja in znanosti,
− Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev,
− Zakon o šolski inšpekciji,
− Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
− Pravilnik o zagotavljanju sredstev iz državnega proračuna vrtcem za namen
sofinanciranja plačil staršev,
− Pravilnik o zbiranju in varstvu osebnih podatkov na področju predšolske vzgoje,
− Pravilnik o vodenju razvida izvajalcev javno-veljavnih programov vzgoje in
izobraževanja,
− Pravilnik o posodabljanju vzgojno-izobraževalnega dela,
− Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca,
− Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo,
− Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec.
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Predšolsko vzgojo in varstvo v Sloveniji izvajajo javni in zasebni vrtci. Starši se prosto
odločajo, ali bodo otroka vpisali v vrtec, predšolska vzgoja in varstvo v Sloveniji namreč
nista obvezna, z izjemo priprave na šolo, ki poteka eno leto pred otrokovim vstopom v
šolo. Prav tako pri izbiri vrtca niso vezani na vrtec v občini stalnega oziroma začasnega
prebivališča, ki jim je v skladu z zakonom dolžna zagotavljati subvencijo iz svojega
proračuna. Izbirajo lahko kateri koli vrtec v kateri koli občini in tudi med različnimi
programi, ki jih izvaja vrtec.
4.1.1 Javna mreža vrtcev
Vrtci so zavodi, ki sodijo v resor Ministrstva Republike Slovenije za šolstvo in šport.
Pod javno mrežo vrtcev spadajo (Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev, 1.
in 2. člen):
− javni vrtci,
− zasebni vrtci s koncesijo,
− oddelki predšolske vzgoje v zavodih in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami,
− oddelki vrtcev v bolnišnicah.
Javno mrežo vrtcev, ki izvajajo programe za predšolske otroke, ustanavljajo in financirajo
občine, javno mrežo oddelkov predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje
otrok s posebnimi potrebami ter oddelkov vrtcev v bolnišnicah pa ustanavlja in financira
država.
− Javni vrtci
Javni vrtci izvajajo veljavni program po Kurikulumu za vrtce, ki je bil potrjen leta 1999 na
Strokovnem svetu RS za splošno izobraževanje. Po vpisu vrtca kot pravne osebe v sodni
register se ga nato vpiše še v razvid izvajalcev javno veljavnih programov predšolske
vzgoje in izobraževanja pod vodstvom Ministrstva za šolstvo in šport. Predlog za vpis v
razvid poda občina – ustanoviteljica javnega vrtca, lahko pa ga poda vrtec sam. Če
javnega vrtca ni možno ustanoviti, mora občina razpisati koncesijo.
Kriteriji za ustanavljanje in organiziranje javnih vrtcev (Odredba o pogojih za
ustanavljanje javnih vrtcev, 3. člen):
− vrtec kot javni zavod se lahko ustanovi, če vrtec deluje z vsaj desetimi oddelki
otrok oziroma ima zagotovljeno vključitev vsaj devetih oddelkov otrok v primeru,
kadar demografska gibanja na območju občine za obdobje petih let kažejo, da bo
vrtec v najmanj dveh letih po ustanovitvi lahko oblikoval oddelke,
− vrtec kot organizacijska enota se lahko organizira, če vrtec deluje z najmanj
osmimi oddelki otrok,
− enota vrtca se lahko organizira, če vrtec deluje kot del javnega vrtca oziroma
organizacijske enote vrtca na drugi lokaciji oziroma kot del šole na isti ali drugi
lokaciji kot šola.
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− Zasebni vrtci
Zasebne vrtce lahko ustanovijo domače in tuje fizične ali pravne osebe. Predlog za vpis v
razvid izvajalcev javno veljavnih programov vzgoje in izobraževanja vloži ustanovitelj
vrtca. Predlog za vpis v razvid obravnava Ministrstvo za šolstvo in šport RS. Občina lahko
zasebnemu vrtcu podeli koncesijo, če tako kažejo potrebe s predšolsko vzgojo. Podelitev
koncesije pomeni, da zasebni vrtec opravlja javno službo in ima enak program kot javni
vrtec. S posebno pogodbo o koncesiji pa se opredeli obseg sredstev, ki jih vrtcu
zagotavlja občina (ZOFVI, členi 73–77).
Zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, si lahko pridobijo pravico do sredstev iz proračuna
občine, če izpolnjujejo naslednje pogoje (ZVrt, 34. člen):
− če izvajajo najmanj poldnevni program,
− če imajo vključenih najmanj za en oddelek predšolskih otrok,
− če imajo zaposlene oziroma drugače zagotovljene vzgojitelje in pomočnike
vzgojiteljev za izvedbo programa v skladu z zakonom in drugimi predpisi,
− če so dostopni vsem otrokom.
Program za predšolske otroke v zasebnem vrtcu določi ustanovitelj oziroma pristojni organ
vrtca z aktom o ustanovitvi. Pred začetkom izvajanja programa za predšolske otroke pa si
mora zasebni vrtec pridobiti pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za
splošno izobraževanje o ustreznosti programa. Zasebnim vrtcem, ki izvajajo program po
posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in podobno), izda Strokovni
svet Republike Slovenije za splošno izobraževanje pozitivno mnenje, ko ugotovi, da je
program priznalo ustrezno mednarodno združenje (ZVrt, 13. člen).
»Zasebnemu vrtcu za vsakega otroka pripada 85 % sredstev, ki se izračunajo na podlagi
cene istovrstnega programa javnega vrtca na območju občine, zmanjšane za znesek, ki bi
ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni vrtec. Navedena sredstva
pridobijo zasebni vrtci po pogodbi, ki jo sklenejo z občino, na območju katere ima otrok
stalno prebivališče. Izpolnjevanje pogojev za financiranje iz javnih sredstev se ugotavlja
za vsako šolsko leto. Postopek vodi Ministrstvo za šolstvo in šport na podlagi vloge
zasebnega vrtca« (Ministrstvo za šolstvo in šport RS (MŠŠ), 2009).
4.1.2 Organizacija dela v vrtcih
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:
− prvo obdobje: otroci v starosti od 1 do 3 let in
− drugo obdobje: otroci v starosti od 3 let do vstopa v šolo.
Otroci v starostnem razponu enega leta so razporejeni v starostno homogene oddelke. V
heterogene oddelke so vključeni otroci 1. ali 2. starostnega obdobja, v kombinirane
oddelke pa so vključeni otroci 1. in 2. starostnega obdobja. Število otrok v oddelku prvega
starostnega obdobja ne sme presegati 12 otrok, v oddelku drugega starostnega obdobja

17

pa 22 otrok. Občina ustanoviteljica lahko s sklepom določi tudi nižji oziroma višji normativ
števila otrok v posameznih oddelkih.
Vrtci lahko ponujajo različne programe, ki se razlikujejo glede na trajanje programov in
organizacijo. Osnova programa javnih vrtcev je Kurikulum za vrtce, potrjen na
Strokovnem svetu Republike Slovenije za splošno izobraževanje leta 1999.
Vrtec lahko glede na trajanje in organizacijo izvaja naslednje programe:
− Dnevni in poldnevni program
Dnevni program traja 6–9 ur in lahko poteka dopoldne, popoldne, ves dan ali izmenično.
Poldnevni program traja 4–6 ur in poteka dopoldan, popoldan ali izmenično. Dnevni in
poldnevni programi so namenjeni otrokom od 1. leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo
vzgojo, varstvo in prehrano otrok (MŠŠ, 2009).
− Krajši program
Krajši program traja 240–600 ur na leto. Namenjen je otrokom iz odročnih in demografsko
ogroženih krajev. Namenjen je otrokom od 3. leta starosti do vstopa v šolo in obsega
vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok (MŠŠ, 2009).
− Vzgojno-varstvena družina
Vrtec lahko organizira vzgojo in varstvo otrok tudi vzgojno-varstveni družini. Ta oblika
vzgoje in varstva poteka na domu in jo lahko opravlja vzgojitelj ali pomočnik vzgojitelja, ki
je zaposlen v vrtcu, ali zasebni vzgojitelj (MŠŠ, 2009).
Pogoja za organiziranje vzgojno-varstvene družine sta potreba in interes staršev ter
premajhno število prostih mest v javnem vrtcu.
− Občasno varovanje otrok na domu
Vrtci lahko organizirajo tudi občasno varovanje otrok na domu. Gre za posebno obliko
storitve, ki je že uveljavljena v zahodnih državah, pri nas pa jo nekaj let ponujajo različne
gospodarske organizacije in društva. Novi zakon vrtcem sedaj omogoča, da glede na
možnosti in interese ter potrebe svojega okolja organizirajo varstvo na domu za
predšolske in osnovnošolske otroke. Varstvo na domu lahko opravljajo delavci vrtca
(vzgojitelji, pomočniki vzgojiteljev in svetovalni delavci) in zunanji sodelavci, vendar zakon
določa, da morajo imeti najmanj srednjo izobrazbo ali pet let izkušenj v vzgojnoizobraževalnem delu. To storitev v celoti plačajo starši (MŠŠ, 2009).
− Otroci s posebnimi potrebami
Usmerjanje teh otrok v ustrezne programe vzgoje in izobraževanja določa Zakon o
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Otroci s posebnimi potrebami so po Zakonu o
vrtcih otroci z motnjami v duševnem razvoju, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, otroci z
govornimi motnjami, gibalno ovirani otroci ter otroci z motnjami vedenja in osebnosti, ki
potrebujejo prilagojeno izvajanje programov za predšolske otroke z dodatno strokovno
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pomočjo (otroci so integrirani) ali prilagojene programe (razvojni oddelki). Postopek
usmerjanja otrok s posebnimi potrebami vodijo organizacijske enote Zavoda Republike
Slovenije za šolstvo (MŠŠ, 2009).
4.1.3 Postopek sprejema otrok v vrtec
Javni vrtec vpisuje in sprejema predšolske otroke v svoje programe na podlagi prijav in
prostih mest. Prijave sprejema skozi celo leto. Vrtec lahko sprejme otroka, ki je dopolnil
starost najmanj 11 mesecev, vendar pod pogojem, da starši ne uveljavljajo več pravice
starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela.
Vrtec najmanj enkrat letno objavi javni vpis novincev za naslednje šolsko leto. Če je v
vrtec vpisanih več otrok, kot je prostih mest v vrtcu, o sprejemu odloča komisija za
sprejem otrok. Sestavo komisije za sprejem otrok in kriterije za sprejem otrok v vrtec
določi občina ustanoviteljica, in sicer na predlog sveta vrtca. Vrtec staršem v tem primeru
dodeli šifro otroka, kriteriji za sprejem pa se določajo s točkami.
Vrtec lahko starše pozove k dopolnitvi oziroma odpravi pomanjkljivosti nepopolne vloge,
če so podatki potrebni za določitev kriterijev za sprejem otroka v vrtec.
V skladu z odločbo pristojnega organa imata prednost pri sprejemu v vrtec otrok s
posebnimi potrebami in otrok, katerega starši predložijo mnenje centra za socialno delo o
ogroženosti zaradi socialnega položaja družine.
Vrtec starše pisno obvesti o datumu vključitve otroka v vrtec in o drugih pogojih za
sprejem otroka v vrtec. Starši morajo ob vključitvi otroka v vrtec predložiti potrdilo
pediatra o zdravstvenem stanju otroka.
Vrtec staršem, ki so sprejeti v vrtec, pošlje poziv k sklenitvi pogodbe o medsebojnih
pravicah in obveznostih med vrtcem in starši. Če starši v 15 dneh ne podpišejo pogodbe z
vrtcem, se šteje, da so starši umaknili vlogo za vpis otroka v vrtec. Torej v primeru, če
starši ne podpišejo pogodbe z vrtcem, se pozove k sklenitvi pogodbe starše naslednjega
otroka po vrstnem redu iz čakalnega seznama.
Vrtci v skladu s predpisi o varstvu osebnih podatkov zbirajo, obdelujejo, shranjujejo,
posredujejo, varujejo in uporabljajo osebne podatke, vsebovane v evidencah (ZVrt, 20.
člen).

4.2 FINANCIRANJE OTROŠKEGA VARSTVA
Financiranje programov predšolske vzgoje v Sloveniji se zagotavlja iz (ZVrt, 25. člen):
− javnih sredstev,
− sredstev ustanovitelja,
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plačila staršev ter
donacij in drugih virov.

4.2.1 Financiranje otroškega varstva s strani občine ustanoviteljice
Občina ima do vrtca različne pristojnosti (Devčič v: Marjanovič Umek, 2005, str. 2):
− ustanavljanje vrtcev,
− organizacija in financiranje predšolske vzgoje in varstva ter
− nadzor nad izvajanjem predšolske vzgoje in varstva.
Obseg sredstev, ki jih krije občina ustanoviteljica, izhaja iz vrste in števila oddelkov, ki
delujejo v vrtcu v skladu z letnim delovnim načrtom, ter cen posameznih programov, ki so
določene na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo. Ceno programa predlaga vrtec, ki izvaja javno službo, skupaj s
predlogom finančnega načrta, pripravljenega v skladu, ki velja za občinski proračun. Ceno
programa pa določi pristojni organ občine ustanoviteljice oziroma koncedentke (ZVrt, 31.
člen).
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo v
2. členu določa, da vrtci oblikujejo cene programov v oddelkih prvega starostnega
obdobja, drugega starostnega obdobja, v razvojnih oddelkih ter vzgojno-varstvenih
družinah. Vrtci lahko oblikujejo tudi ceno programa za oddelke, v katere so vključeni
otroci, stari od 3 do 4 leta, oziroma ceno za kombinirani oddelek. Če je občina
ustanoviteljica več vrtcev, lahko sprejme sklep, v kateri določa enotno ceno za enake
programe, ki velja za vse vrtce.
V proračunu lokalne skupnosti se pokrivanje stroškov, ki ne sodijo med elemente cene
programa, zagotavlja iz sredstev za investicije v nepremičnine, za investicijsko
vzdrževanje in opremo javnih vrtcev. Lokalna skupnost ustanoviteljica vrtcu zagotavlja
tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje
programa za predšolske otroke.
Občina ustanoviteljica s svojim financiranjem vrtcu krije razliko med ceno programov in
plačili staršev za naslednje namene:
− stroški dela,
− stroški materiala in storitev ter
− stroški živil za otroke.
Stroški dela se obračunajo le za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v
skladu s predpisanimi normativi. Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke
delodajalca in davek na plače ter druge stroške dela (regres za letni dopust, povračila
stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne
nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči v skladu z zakoni, kolektivno
pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti otroškega varstva). Stroški dela za
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delavce, katerih dejanska zaposlenost presega normative in stroške dela za delavce, ki so
vključeni v javna dela, ne morejo biti vključeni v cene programov za vrtec.
Stroški materiala in storitev so stroški za nabavljeni material in opravljene storitve:
− funkcionalni stroški objektov (ogrevanje, elektrika, plin, voda, komunalne storitve,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje prostorov, tekoče
vzdrževanje prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov,
uporaba in vzdrževanje vozil za prevoz hrane),
− funkcionalni stroški osnovne dejavnosti (didaktična sredstva in igrače, stalno
strokovno izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo, obvezne zdravstvene
storitve in varstvo pri delu, hišno perilo, pisarniško poslovanje, drobni inventar),
− drugi specifični namenski stroški.
Stroški živil za otroke se pri izračunu cene določajo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec
zagotavlja na otroka v posameznem programu (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
v vrtcih, ki izvajajo javno službo, členi 4–8).
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške
neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in razliko plačila med
ceno programa in plačilom staršev, ki jih krije občina. Če je otrok zaradi bolezni ali drugih
razlogov odsoten dalj časa, lahko pristojna občina določi, da vrtec obračuna plačilo
staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana. Natančnejša
pravila o odsotnosti otroka in obračunavanju cen programov v času otrokove odsotnosti
(npr. dan upoštevanja otrokove odsotnosti, razlogi, ki se štejejo za opravičeno odsotnost,
odštevanje zneska za neporabljena živila) s sklepom določi lokalna skupnost
ustanoviteljica vrtca. Če občina, ki je v skladu z zakonom zavezanka za plačilo razlike med
ceno programa na otroka in plačilom staršev, staršem prizna popust oziroma nižje plačilo
med počitnicami (rezervacija) ali iz razloga opravičene odsotnosti, mora hkrati zagotoviti
tudi plačilo celotne razlike med plačilom staršev v času počitniške ali druge odsotnosti
otroka in ceno programa, razen stroškov živil (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 17. in 18. člen).
Cena programa se izračuna tako, da se stroški dela za vzgojitelje in pomočnike
vzgojiteljev izračunajo posebej za programe istovrstnih oddelkih in delijo s številom otrok,
ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. Prištejejo se
tudi stroški dela za delavce, ki ne delajo neposredno v oddelkih, in stroški dela, materiala
in storitev ter stroški živil za otroka, ki se razdelijo na število otrok v vseh oddelkih vrtca,
upoštevaje najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. Kot vključeni otrok
se šteje vsak otrok, ki je razporejen v oddelek, ne glede na to, ali vrtec obiskuje ali ne
(daljša bolezen, počitniška odjava prisotnosti itd.), in za katerega vrtec obračuna plačilo
za vsaj en dan v mesecu. Če je število otrok v posameznem oddelku manjše od števila, ki
je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, je občina
ustanoviteljica vrtcu dolžna zagotavljati sredstva v višini cene programa brez živil za
število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim
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normativnim številom (Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen v vrtcih, ki izvajajo
javno službo, 9. in 10. člen).
4.2.2 Financiranje otroškega varstva s strani države
Iz državnega proračuna se vrtcem zagotavljajo sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki
imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, in sicer v višini, ki je staršem
določena kot plačilo za program vrtca, v katerega so vključeni mlajši otroci. Iz državnega
proračuna se vrtcem zagotavlja tudi sredstva za sofinanciranje plačil staršev za otroka, ki
je dopolnil starost 3 let v višini 50 % plačila, ki jim je v skladu z zakonom določeno kot
plačilo za vrtec. Hkrati je bilo v prehodnih določbah določeno, da se sofinanciranje plačil
staršev v višini 50 % uvede postopoma, in sicer v letu 2010 za otroke, ki so dopolnili
starost 5. let, v letu 2012 za otroke, ki so dopolnili starost 4. let, in v letu 2014 za otroke,
ki so dopolnili starost 3. let. Kasneje je Zakon o interventnih ukrepih zaradi gospodarske
krize najprej v letu 2009 odložil začetek sofinanciranja iz leta 2010 na leto 2011, nato pa
še v letu 2010 iz leta 2011 na leto 2012. Deleži otrok, ki so bili vključeni v vrtec kot drugi
otrok iz družine po uveljavitvi določila o sofinanciranju plačila staršev, ki imajo hkrati
vključenega več kot enega otroka, so: v letu 2008 – 14,5 %; v letu 2009 – 15,8 %; do
junija leta 2010 – 17,3 % (Marjanovič Umek in drugi, 2010, str. 40).
Iz državnega proračuna se v skladu z normativi in standardi zagotavljajo sredstva za
(ZVrt, 29. člen):
− oddelke vrtcev v bolnišnicah, katerih dejavnost je namenjena območju države, in
polovico sredstev za plače in prejemke ter davke in prispevke za vzgojitelje v
oddelkih vrtcev, ki delujejo v drugih bolnišnicah, k delovanju katerih je dalo
soglasje tudi ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo,
− oddelke predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi
potrebami, katerih ustanovitelj je država,
− plačilo višjih stroškov za oddelke, kjer se pri vzgojnem delu uporablja italijanski
jezik oziroma kjer vzgojno delo poteka dvojezično,
− del sredstev za investicije v nepremičnine in opremo na narodno mešanih
območjih.
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5 PLAČILO STARŠEV ZA PROGRAME V VRTCIH

Sistem določitve plačil staršev za programe vrtcev določa Zakon o vrtcih v 4. poglavju in
na tej podlagi sprejet Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. Navedena predpisa
določata način in pogoje za subvencioniranje programov predšolske vzgoje iz javnih
sredstev (MŠŠ, 2009).
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih ureja postopek za uveljavljanje znižanega
plačila staršev za programe predšolske vzgoje v vrtcih, ki izvajajo javno službo, lestvico
plačilnih razredov in določa dohodke in premoženje, ki se upoštevajo za določitev plačila,
kot tudi način njihovega izkazovanja in ugotavljanja. Ureja tudi uveljavljanje oprostitve
plačila za drugega in nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec, in
sofinanciranje plačil staršev iz državnega proračuna. Pravilnik se smiselno uporablja tudi
za starše, ki imajo otroke vključene v zasebni vrtec.
Do subvencije programov predšolske vzgoje iz javnih sredstev so upravičeni starši otrok,
ki imajo v Republiki Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče
vsaj eden od staršev, skupaj z otrokom. Če so starši tujci, ki so zavezanci za dohodnino v
Republiki Sloveniji, vložijo vlogo v občini, kjer imajo prijavljeno začasno prebivališče.
Starši lahko pri pristojnem občinskem upravnem organu uveljavljajo subvencijo oziroma
znižanje plačila vrtca s posebno vlogo. Vlogo za znižano plačilo vrtca izpolni eden od
staršev ali zakoniti zastopnik otroka.
Vloga vsebuje (Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 13. člen):
− navedbo obdobja, za katero se uveljavlja znižano plačilo vrtca;
− podatke o vlagatelju: ime in priimek, naslov stalnega prebivališča (za tujce
začasnega), EMŠO, davčna številka;
− podatke o otrocih: ime in priimek, datum rojstva, naslov stalnega prebivališča (za
tujce začasnega), vrtec, v katerega so oziroma bodo vključeni;
− podatke o vseh družinskih članih: ime in priimek, sorodstveno razmerje do
vlagatelja, leto rojstva in status;
− podatke o zaposlitvi staršev oziroma opravljanju dejavnosti;
− podatke o obdavčljivih letnih bruto dohodkih družinskih članov;
− podatke o premoženju družinskih članov;
− opis posebnih socialnih razmer.
Starši, ki imajo v vrtcu že starejšega otroka, uveljavljajo oprostitev plačila za mlajšega
otroka pri pristojnem organu občine, ki je izdal odločbo za starejšega otroka. Vloga za
uveljavljanje oprostitve plačila za mlajšega otroka vsebuje (Pravilnik o plačilih staršev za
programe v vrtcih, 14. a člen):
− podatke o vlagatelju,
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navedbo vrtca in programa, v katerega je vključen mlajši otrok, ter
podatke starejšega otroka, za katerega je že izdana odločba o znižanem plačilu
vrtca, in navedbo vrtca, v katerega je vključen.

Če starši ne uveljavljajo znižanega plačila oziroma oprostitev plačila za drugega in
nadaljnje otroke, jim pravica do znižanega plačila oziroma pravica do brezplačnega vrtca
ni priznana (Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 23. člen).
Znižano plačilo in oprostitev plačila za vrtec se za otroke, ki so že vključeni v vrtec, na
novo določi s 1. januarjem naslednjega leta. Starši oddajo vlogo praviloma do 15.
novembra tekočega leta. Starši, katerih otroci se vključujejo v vrtec med šolskim letom,
oddajo vlogo za znižano plačilo in oprostitev plačila za mlajšega otroka najkasneje 15 dni
pred predvideno vključitvijo. Če pa zamudijo rok, se znižano plačilo in oprostitev plačila za
mlajšega otroka uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko so oddali vlogo (Pravilnik
o plačilih staršev za programe v vrtcih, 15. člen).
Osnova za plačilo vrtca je cena programa, v katerega je otrok vključen. Starši plačajo
največ 80 % cene programa vrtca. Plačilo 80 % cene je polno plačilo. Starši lahko
uveljavljajo znižano plačilo, ki se določi kot odstotek cene programa. Razliko med plačilom
staršev in ceno programa zagotavlja občina iz javnih sredstev. Od 1. septembra 2008
Ministrstvo za šolstvo in šport RS zagotavlja sofinanciranje plačil staršev iz državnega
proračuna, ki imajo hkrati vključenega več kot enega otroka v javni ali zasebni vrtec s
koncesijo.
Občina določi plačilo staršev na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede, upoštevaje
bruto mesečni dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na
zaposlenega v Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine. Razvrstitev v plačilni
razred pomeni določitev odstotka cene programa za starše. Lestvica ima 8. plačilnih
razredov. Najnižje plačilo predstavlja plačilo 1. plačilnega razreda, in sicer 10 % cene
programa, najvišje plačilo pa je plačilo iz 8. plačilnega razreda, ki pomeni 80 % cene
programa. Če je v vrtec vključen več kot en otrok iz družine, starši za starejšega otroka
plačujejo en razred nižjo ceno, za mlajše otroke pa so oproščeni plačila. To pa ne velja za
starše, ki jim je določeno plačilo v višini 1. plačilnega razreda (Pravilnik o plačilih staršev
za programe v vrtcih, 3. člen).
Staršem se znižano plačilo programa določi po lestvici plačilnih razredov, ki jo prikazuje
tabela 1.
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Tabela 1: Lestvica plačilnih razredov

Plačilni razred

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Če znaša bruto mesečni … znaša plačilo naslednji
dohodek na družinskega
odstotek od cene
člana v % od bruto
programa
povprečne plače na
zaposlenega v Republiki
Sloveniji v preteklem
koledarskem letu …
do 25 %
10 %
nad 25 % do 35 %
20 %
nad 35 % do 45 %
30 %
nad 45 % do 55 %
40 %
nad 55 % do 70 %
50 %
nad 70 % do 90 %
60 %
nad 90 % do 110 %
70 %
nad 110 %
80 %
Vir: MŠŠ (2009).

Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč, so oproščeni plačila cene programa. Plačila
cene programa so oproščeni tudi rejenci. Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila,
vrtec izstavi račun v višini polnega plačila (80 % cene programa).
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6 POSTOPEK DO IZDAJE ODLOČBE ZA ZNIŽANO PLAČILO
VRTCA V PRISTOJNOSTI OBČIN – POSTOPEK NA PRVI
STOPNJI

Pristojni (upravni) organi občin pri vodenju upravnih postopkov in odločanju v upravnih
postopkih postopajo po Zakonu o splošnem upravnem postopku, kar izhaja iz določil 1.
člena ZUP, tako pa je določeno tudi v 1. odstavku 68. člena Zakona o lokalni samoupravi
(ZLS). Če so posamezna vprašanja v Zakonu o vrtcih oziroma v Pravilniku o plačilih
staršev za programe v vrtcih drugače urejena, se uporabljajo te, v takih primerih pa se
ZUP uporablja subsidiarno, dopolnilno.
Starši oddajo vlogo za znižano plačilo vrtca oziroma vlogo za oprostitev vrtca za mlajšega
otroka pristojni občinski upravi. Obrazec vloge za znižano plačilo je dostopen v izbranem
vrtcu, na spletnem naslovu Ministrstva za šolstvo in šport RS in občine, na državnem
portalu E-uprava, v knjigarni, lahko pa tudi neposredno pri pristojnem občinskem organu.
Starši lahko vlogo oddajo tudi ustno na zapisnik pri organu. Če je občina vzpostavila
možnost elektronske oddaje vlog, lahko starši vlogo oddajo tudi v elektronski obliki s
kvalificiranim digitalnim potrdilom. Vloži se lahko informacijskemu sistemu organa ali
enotnemu informacijskemu sistemu za sprejem vlog, vročanje in obveščanje. Vlogo vročijo
organu vsak delovnik med poslovnim časom, po elektronski pošti pa ves čas (Štriker,2005
, str. 36, 37).
Ko organ ugotovi, da je vloga pravočasna, jo je dolžan pregledati v petih delovnih dneh.
Po 1. odstavku 68. člena ZUP je vloga vložena pravočasno, če jo pristojni organ prejme,
preden se izteče rok, če pa se vloga pošlje priporočeno po pošti, se za dan, ko je organ
prejel vlogo, šteje dan oddaje na pošto (ZUP, 2. odstavek 68. člena).
Če vlagatelj ne izpolni vseh podatkov, ki so potrebni za določitev znižanega plačila vrtca
oziroma je vloga nerazumljiva, mora pristojni organ v roku petih delovnih dni vlagatelja
opozoriti na pomanjkljivost in mu določiti rok (praviloma v osmih dneh), v katerem mora
odpraviti pomanjkljivost. Če vloga ni dopolnjena v roku, organ vlogo s sklepom zavrže
(Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 14. člen).
Po 66. in 67. členu ZUP mora biti vloga razumljiva in mora vsebovati vse, kar je potrebno,
da jo organ lahko obravnava. Vloge zaradi pomanjkljivosti ni dovoljeno kar s sklepom
zavreči, ampak je vlagatelja treba pozvati k dopolnitvi z dopisom, v katerem se navede
opozorilo o zavrženju, če vloga ne bo dopolnjena v roku. Zoper sklep o zavrženju je
dovoljena pritožba.
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Organ ne sme voditi postopka in izdati odločbe na podlagi nejasne in nepopolne vloge,
kajti to predstavlja bistveno kršitev pravil postopka, ki lahko vpliva na rešitev zadeve
(sodba v VS RS U 1665/93) (Jerovšek in drugi, 2004, str. 253).
Zahteva v obliki dopisa, s katero uradna oseba stranko pozove k dopolnitvi, mora
vsebovati (ZUP, 67. člen):
− natančno navedbo, katere so pomanjkljivosti vloge, in tudi sam način, na katerega
je mogoče odpraviti te pomanjkljivosti,
− rok, v katerem mora stranka odpraviti pomanjkljivosti, ter
− opozorilo o vseh možnih posledicah neodprave omenjenih pomanjkljivosti.
Slika 1: Primer poziva za dopolnitev vloge

Vir: Občina Škofja Loka (2011).

Če se stranka na vlogo ni podpisala ali ni navedla imena in se tako iz vloge ne da
ugotoviti, kdo jo je vložil, mora organ stranko pozvati, naj tako vlogo podpiše. Če stranka
po pozivu vloge ne podpiše, se vloga ne obravnava.
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov. Če pristojni organ
ugotovi neresničnost podatkov, določi polno plačilo vrtca za celotno obdobje od določitve
plačila (Ministrstvo za šolstvo in šport RS, Navodila za izpolnjevanje vloge za znižano
plačilo vrtca, 2009).
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Začetek procesnega razmerja med organom in stranko se začne takrat, ko stranka
zahteva uvedbo upravnega postopka. Torej od dneva, ko je stranka organu izročila
pravilno sestavljeno zahtevo, začne teči rok za izdajo in vročitev odločbe o njenem
zahtevku (Androjna in Kerševan, 2006, str. 126).
Uvedbo upravnega postopka na področju otroškega varstva pričnejo starši s pravilno
izpolnjeno vlogo.
Pri določanju znižanega plačila vrtca se pri ugotavljanju povprečnega mesečnega dohodka
na družinskega člana upoštevajo naslednji družinski člani, ki pa imajo v odnosu do
vlagatelja za znižano plačilo položaj (Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 7.
člen):
− zakonca ali zunajzakonskega partnerja,
− otroka, pastorka, otroka zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja ali
posvojenca, ki živi z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu in ga je ta ali njegov
zakonec ali zunajzakonski partner dolžan preživljati v skladu s predpisi, ki urejajo
družinska razmerja,
− vnuka, nečaka, varovanca, ki nima staršev ali je staršem odvzeta roditeljska
pravica, kadar živi z vlagateljem v skupnem gospodinjstvu in ga je ta dolžan
preživljati,
− staršev vlagatelja, zakonca ali zunajzakonskega partnerja, če jih je dolžan
preživljati v skladu s predpisi, ki ureja družinska razmerja.
Ne upoštevajo pa se družinski člani, ki so v institucionalnem varstvu in so v celoti
oproščeni plačila storitev, ter družinski člani, ki prestajajo zaporno kazen. Prav tako se ne
štejejo otroci, do katerih imajo starši le preživninsko obveznost. Za družinskega člana pa
se šteje otrok, ki je zaradi zdravljenja, šolanja ali usposabljanja v zavodu, v katerem ima
celodnevno brezplačno oskrbo v trajanju več 30 dni, če mu je priznana pravica do
otroškega dodatka (Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 7. člen).
Po določbah 4. člena Uredbe o izobrazbi, ki jo morajo imeti zaposleni za vodenje in
odločanje v postopku in o strokovnem izpitu iz upravnega postopka, lahko v zahtevnih
upravnih postopkih na prvi stopnji vodi postopek pred izdajo odločbe zaposleni, ki ima
višjo strokovno izobrazbo, odloča pa lahko zaposleni, ki ima najmanj visoko strokovno
izobrazbo.
Stopnja zahtevnosti odločanja v upravnih zadevah na prvi stopnji po določbah 12. člena
Pravilnika o vodenju evidence v upravnem postopku se označuje s črko S, kar je oznaka
za skrajšani ugotovitveni postopek, in črko P, ki je oznaka za posebni ugotovitveni
postopek. Posebni ugotovitveni postopek se razdeli še na dve stopnji zahtevnosti in
označuje s P1 – zahteven in P2 – najzahtevnejši.
Stopnja zahtevnosti odločanja v upravnem postopku za znižano plačilo vrtca, ki jo izda
občinska upravam se označuje s P1 (zahteven posebni ugotovitveni postopek).
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Cilj posebnega ugotovitvenega postopka je, da uradna oseba neposredno ugotovi dejstva
in okoliščine, ki so pomembne za odločitev, ter daje strankam možnost uveljaviti in
zavarovati svoje pravice ali pravne koristi (Štriker, 2005, str. 79).
Uradna oseba se mora čim prej po prejemu popolne vloge odločiti o vodenju upravnega
postopka – katere dokaze je treba pridobiti oziroma izvesti in katera dejanja je treba
opraviti, v kakšnem vrstnem redu in v kakšnih rokih (Grafenauer in drugi, 2009, str. 10).

6.1 PRIDOBIVANJE PODATKOV PO URADNI DOLŽNOSTI
Vlagatelju (staršem) k vlogi ni treba prilagati potrdil, izpiskov in drugih podatkov o
dejstvih iz uradnih evidenc, ki jih vodijo upravni organi, drugi državni organi, organi
samoupravnih lokalnih skupnostih in nosilci javnih pooblastil (Štriker, 2005, str. 37).
Po 66. členu ZUP organ lahko na obrazcu vloge, ob sprejemu vloge ali z dopisom za
dopolnitev vloge zahteva od stranke, da navede svojo uradno dodeljeno identifikacijsko
številko, če je to potrebno zaradi identifikacije stranke ali zaradi pridobivanja podatkov iz
uradnih evidenc. Vlagatelju pa po 13. a členu Pravilnika o plačilih staršev za programe v
vrtcih ob naslednji uveljavitvi znižanega plačila vrtca ni treba v obrazcu izpolniti podatka o
njegovi EMŠO in davčni številki ter podatkov o EMŠO in davčni številki otrok, če so bili ti
podatki že navedeni v prvi vlogi, na podlagi katere je bila izdana odločba o znižanem
plačilu.
Stranka lahko v skladu z zakonom prepoveduje organu, da si po uradni dolžnosti pridobi
njene osebne podatke iz uradnih evidenc oziroma da želi te podatke pridobiti sama. V tem
primeru se vloga šteje za popolno, ko so priložena dokazila, ki jih zahteva predpis (ZUP, 3.
odstavek 66. člena).
Pristojni občinski organ si podatke o dohodkih za preteklo koledarsko leto pridobi sam za
vse družinske člane, ki so zavezanci za dohodnino, podatke o premoženju ter druge
podatke pridobi občinski organ po uradni dolžnosti iz podatkov Davčne uprave Republike
Slovenije, podatkov iz uradnih evidenc centrov za socialno delo, Zavoda Republike
Slovenije za zaposlovanje, Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije,
Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Geodetske uprave Republike Slovenije ter
drugih upravljavcev zbirk podatkov, ki vodijo uradne evidence o izplačanih dohodkih,
premoženju oziroma pravicah iz javnih sredstev drugih dokazov v skladu z zakonom, ki
ureja splošni upravni postopek (Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 13. člen).
Pridobivanje podatkov iz uradne evidence za potrebe vodenja in odločanja v upravnem
postopku reševanja vlog za znižano plačilo vrtca predpisujeta 139. člen ZUP in 202. člen
Uredbe o upravnem poslovanju.
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Uradna oseba, ki vodi upravni postopek, je dolžna po 139. členu ZUP po uradni dolžnosti
priskrbeti podatke o dejstvih, o katerih vodi uradno evidence njen ali kakšen drug organ
oziroma nosilec javnega pooblastila. Podatke mora zahtevati takoj oziroma najkasneje v
roku treh delovnih dni po vložitvi vloge. Zaprošeni organ je dolžan te podatke brezplačno
posredovati takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni, če v predpisu, ki ureja uradno
evidenco, ni drugače določeno. Namen te določbe je prenašanje bremena pridobivanja
podatkov iz uradnih evidenc, potrebnih za odločitev v upravnih postopkih, s strank na
organe, ki postopke oziroma evidence vodijo, saj si lahko te podatke pridobijo lažje in
hitreje.
Stranke vlogi ne rabijo prilagati tudi potrdil, izpiskov in drugih podatkov o dejstvih in
uradnih evidenc, če ta dejstva dokažejo z osebnim dokumentom ali drugo javno listino.
Uradna oseba bo v takem primeru naredila uradni zaznamek o ugotovitvah iz vpogleda v
osebni dokument, lahko pa tak dokument fotokopira in nanj zapiše ugotovitev (uradni
zaznamek), da se fotokopija sklada z originalom (npr. izpisek iz rojstne matične knjige)
(Grafenauer in drugi, 2009, str. 6).
Po 1. odstavku 9. člena Zakona o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-1) se osebni podatki v
javnem sektorju lahko obdelujejo le, če obdelavo osebnih podatkov določa zakon.
34. člen ZUP pa organu daje pravico (ne pa tudi obveznosti), da določene osebne
podatke, ki so potrebni za ugotovitev dejstev v zvezi z vodenjem postopka, lahko
pridobiva od upravljavcev zbirk osebnih podatkov, in sicer na podlagi obrazložene
zahteve, ki mora vsebovati navedbo zahtevanih podatkov, pravno podlago za
posredovanje, namen njihove uporabe in številko upravne zadeve. 34. člen ZUP je bolj
specifičen, saj zadeva tudi tiste zbirke osebnih podatkov, ki se vodijo v zasebnem sektorju
in se ne nahajajo v uradni evidenci. Za take podatke, ki se ne nahajajo v uradni evidenci,
organ lahko od vlagatelja zahteva, da jih predloži sam.
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Slika 2: Primer zaprosila za pridobitev podatkov po uradni dolžnosti

Vir: Občina Škofja Loka (2011).

6.1.1 Pridobivanje podatkov občinam s strani DURS
Podatki o dohodkih vložnikov vlog za znižano plačilo vrtca so v skladu z Zakonom o
davčnem postopku (ZDavP-2) podatki, ki so davčna tajnost. Občine morajo zagotavljati
enake ukrepe in postopke za varovanje teh podatkov, kot so določeni v tretjem delu
Pravilnika o izvajanju Zakona o davčnem postopku. Na podlagi 24. člena ZDavP-2 sme
DURS občini razkriti podatke o dohodkih vložnikov vlog za vodenje postopka o znižanem
plačilu vrtca. Ker obstaja zakonska podlaga za zahtevo in posredovanje podatkov za
starše otrok, soglasje staršev ni potrebno. Če pa vlogo vloži kdo drug, ne starši, mora ta
oseba občini dati pisno soglasje, da se podatki, ki so davčna tajnost, pridobijo od DURS.
Občine lahko te podatke uporabljajo izključno za vodenje postopkov znižanega plačila
vrtca in za noben drug namen (DURS in MŠŠ, 2009, str. 2).
Občina posreduje zahtevo za podatke za vse osebe, ki so vložile vlogo za znižano plačilo
vrtca na davčni urad, kjer je občina vpisana v davčni register. Sistem za posredovanje
podatkov, ki je veljaven za vse občine, se posreduje z navadno pošto ali osebno (po
kurirju), vendar pa v takšni obliki, da zahtevo lahko sprejme informacijski sitem DURS.
Občina mora zahtevi priložiti hranilni medij (USB ključ ali CD) z datoteko s podatki o
osebah, na podlagi katerih se določa znižano plačilo vrtca. DURS lahko na željo občine
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vrne podatke, pripravljene za tisk, ali podatke, pripravljene za uvoz v programsko podporo
občine. Zahteva za posredovanje pa mora imeti dva dokumenta.
Prvi je formalno gledano zahteva za posredovanje podatkov, ki jo podpiše predstojnik
organa oziroma z njegove strani pooblaščena oseba. Zahteva pa mora vsebovati naziv
občine, ki želi podatke, navedbo pravne podlage, ki občino opravičuje, da sme podatke
zahtevati od davčnega organa, navedbo namena, iz katerega je jasno razvidno, za katere
potrebe organ posreduje zahtevane podatke, in podpis predstojnika organa ali iz njegove
strani pooblaščene osebe.
Drugi dokument pa je seznam oseb, ki so vložile vlogo za znižano plačilo vrtca in za katere
DURS in občina zahteva podatke (DURS in MŠŠ, 2009, str. 3 in 4).
Pri posredovanju podatkov na informatiziran način občina pridobiva podatke preko portala
eDavki. Pooblaščena oseba v spletno masko vnese podatek o posameznem davčnem
zavezancu, če podatek potrebuje za eno osebo, oziroma na določeno mesto odloži
seznam davčnih zavezancev, če podatke potrebuje za več oseb. Sistem nato vrne
zahtevane podatke (DURS in MŠŠ, 2009, str. 4).
Pred začetkom posredovanja podatkov občina in DURS skleneta posebno pogodbo.
Dostop do izmenjave podatkov na informatiziran način bistveno poenostavi, predvsem pa
skrajša postopek pridobivanja podatkov za potrebe odločanja o znižanem plačilu vrtca
(Skupnost občin Slovenije, 2010).
Davčna uprava Republike Slovenije občinam posreduje le podatke o obdavčljivih dohodkih
po Zakonu o dohodnini (ZDoh-2). Oproščeni dohodki iz 20. do vključno 32. člena ZDoh-2
niso vključeni in jih morajo občine dobiti pri izplačevalcu/viru (DURS in MŠŠ, 2009, str. 5).
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Slika 3: Vzorec zahteve za posredovanje podatkov občinam s strani DURS

Vir: DURS in MŠŠ (2009, priloga 1).

6.2 VRSTA DOHODKA, KI SE UPOŠTEVA PRI DOLOČITVI ZNIŽANEGA
PLAČILA VRTCA
Kot bruto dohodek se upošteva dohodek, ugotovljen iz naslednjih virov podatkov
davčnega organa (Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 5.a člen):
− iz odločbe o odmeri dohodnine oziroma informativnega izračuna dohodnine, na
katerega zavezanec ni vložil ugovora,
− če podatkov iz prejšnje alineje ni, se upoštevajo podatki iz informativnega izračuna
dohodnine, na katerega je zavezanec vložil ugovor, oziroma iz napovedi za odmero
dohodnine,
− če podatkov iz prejšnjih dveh alinej ni, se vzame podatke iz datoteke kontrolnih
podatkov za odmero dohodnine,
− iz podatkov o dohodkih iz kapitala, ki izhajajo iz odmerne odločbe, če te ni, pa iz
datoteke kontrolnih podatkov,
− iz podatkov o dohodku iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti,
− iz podatkov o obračunu akontacije dohodnine od dohodka iz dejavnosti,
− iz podatkov o zavarovalnih osnovah samostojnih podjetnikov.
Za določitev plačila se upošteva bruto dohodek družine, torej vseh družinskih članov.
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Če je otrok vključen v vrtec pred 1. januarjem, se upošteva bruto dohodek na družinskega
člana v preteklem letu. V primeru ko je otrok vključen v vrtec po 1. januarjem, pa se
upošteva bruto dohodek na družinskega člana v predpreteklem letu (Pravilnik o plačilih
staršev za programe v vrtcih, 1. odstavek 16. člena).
Dohodki iz tekočega leta, znižani za odstotek rasti povprečne mesečne plače na
zaposlenega v Republiki Sloveniji glede na preteklo koledarsko leto, se upoštevajo, če
družina v preteklem koledarskem letu ni imela dohodkov oziroma niso bili v delovnem
razmerju vseh 12 mesecev. V tem primeru mora vlagatelj vlogi priložiti potrdilo
delodajalca o bruto plači za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge.
Za določitev plačila pa se v tem primeru upoštevajo vsi dohodki iz preteklega
koledarskega leta, ki izhajajo iz odločbe o dohodnini, razen plač in denarnih nadomestil za
čas brezposelnosti. Tem dohodkom se prišteje povprečna letna plača staršev, izračunana
na podlagi njihovih plač iz tekočega leta, znižana za odstotek rasti povprečne mesečne
plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji glede na preteklo koledarsko leto (Pravilnik o
plačilih staršev za programe v vrtcih, 16. člen).
Polnoletni družinski člani, ki niso zavezanci za plačilo dohodnine v Republiki Sloveniji, pa
morajo k vlogi priložiti ustrezno potrdilo izplačevalca o dohodkih v preteklem koledarskem
letu. Če polnoletni družinski člani nimajo dohodkov, vlagatelj v vlogi navede podatke, iz
katerih je razviden status osebe, ki jih uradna oseba lahko preveri v uradnih evidencah, če
pa to ni mogoče, vlagatelj predloži ustrezno dokazilo. Če tega ne stori oziroma ne navede
podatkov, na podlagi katerih lahko uradna oseba preveri njihov status, se določi polno
plačilo (Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 13. člen).
Družinskim članom, ki so zavezanci za dohodnino in še niso prejeli odločbe o odmeri
dohodnine za preteklo leto, pristojni organ določi akontacijo plačila največ za tri mesece
(priloga vlogi: potrdilo delodajalca o bruto plači za obdobje zadnjih treh mesecev pred
oddajo vloge) (Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 17. člen).
Za starše, ki so prijavljeni na Zavodu Republike Slovenije
občinska uprava po uradni dolžnosti iz uradne evidence
izplačanega nadomestila za čas brezposelnosti oziroma tudi
prijavljene na ZRSZ in ne prejemajo nobenega nadomestila za
osebe).

za zaposlovanje (ZRSZ),
pridobi podatke o višini
podatke o osebah, ki so
čas brezposelnosti (status

V dohodku se upoštevajo tudi preživnine, do katerih so upravičeni člani družine, v višini
izvršljivega pravnega naslova in prejete pokojnine. Preživnina se v dohodku družine ne
upošteva le v primeru, ko vlagatelj dokaže, da je upravičenec ne prejema. Izplačane
preživnine v višini izvršljivega pravnega naslova, ki jih izplačuje posamezni družinski član,
pa se pri ugotavljanju letnega dohodka družine odštejejo.
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Evidenco podatkov o prejetih oziroma izplačanih preživninah vodijo centri za socialno delo.
Uradna oseba, ki vodi postopek, podatke pridobi po uradni dolžnosti z zahtevo za
posredovanje podatkov o preživnini. Evidenco podatkov o prejetih pokojninah oziroma
invalidninah pa prav tako z zahtevo za posredovanje podatkov po uradni dolžnosti pridobi
s strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije.
DURS na podlagi 47. člena Zakona o vrtcih občini na njeno obrazloženo zahtevo posreduje
naslednje podatke o obdavčljivih dohodkih po zakonu, ki ureja dohodnino, in na njegovi
podlagi izbranih predpisov, ki urejajo dostavo podatkov za odmero dohodnine za
naslednje vrste dohodkov (šifra = vrsta dohodka):
− plače, nadomestilo plače in povračila stroškov v zvezi z delom (šifra 1101),
− bonitete (šifra 1102),
− regres za letni dopust (šifra 1103),
− jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in solidarnostne pomoči (šifra 1104).
− premije za prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje (šifra
1105),
− pokojnine iz obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja, vključno s tujo
pokojnino (šifra 1106),
− nadomestila iz naslova obveznega pokojninskega in invalidskega zavarovanja (šifra
1107),
− nadomestila in druge dohodke iz naslova obveznega socialnega zavarovanja (šifra
1108),
− druge dohodke iz delovnega razmerja (šifra 1109),
− dohodke dijakov in študentov, prejete v času statusa (bruto dohodek) (šifra 1211),
− dohodke dijakov in študentov, prejete v času brez statusa (šifra 1212),
− dohodke verskih delavcev (šifra 1220),
− preostale dohodke iz drugega pogodbenega razmerja (šifra 1230),
− dohodke iz dejavnosti, ugotovljene na podlagi davčnega obračuna (šifra 2100),
− dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih odhodkov v višini 25 % (šifra
2210),
− dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samozaposlene v kulturi
(normirani odhodki 25 %) (šifra 2220),
− dohodek, ugotovljen z upoštevanjem posebne olajšave za samostojne novinarje
(normirani odhodki 25 %) (šifra 2230),
− dohodek, ugotovljen z upoštevanjem normiranih dohodkov v višini 70 % (šifra
2240),
− dohodek iz osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti v Republiki
Sloveniji (šifra 3100),
− dohodke poklicnih športnikov (šifra 2250),
− dohodek iz oddajanja premoženja v najem (šifra 4100),
− dohodek iz prenosa premoženjske pravice (šifra 4200),
− dobiček iz kapitala, dosežen z odsvojitvijo kapitala – vrednostnih papirjev in
deležev v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja ter
investicijskih kuponov (šifra 5200),
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obresti fizične osebe, dosežene na denarne depozite pri bankah in hranilnicah,
ustanovljene v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih
držav članic EU (šifra 5300),
obresti (šifra 5400),
obresti iz finančnega najema (šifra 5500),
obresti na obveznice »SOS2E«, izplačane upravičencem (šifra 5600),
dividende (šifra 5700),
dividende in obresti, izplačane preko posrednika, ki ni dolžan izračunati in odtegniti
davka (šifra 5800),
obresti, dosežene ob odsvojitvi diskontiranega dolžniškega vrednostnega papirja
pred dospelostjo papirja ali pri odkupu diskontiranega dolžniškega vrednostnega
papirja pred ali ob dospelosti papirja oziroma ob unovčitvi diskontiranih dolžniških
vrednostnih papirjev (šifra 5900),
darila (šifra 6100),
priznavalnine (šifra 6200),
preostale druge dohodke (šifra 6300),
podatek o zavarovalni osnovi samostojnega podjetnika (šifra ZOS),
podatek o obračunanih prispevkih za socialno varnost pri dohodkih s šifro 2210,
2220, 2230, 2240 in 2250.

Pri dohodkih, pri katerih se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino, davčna osnova
ugotavlja z upoštevanjem normiranih stroškov oziroma dejanskih stroškov, se kot bruto
dohodek upošteva dohodek, zmanjšan za normirane stroške oziroma dejanske stroške
(Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 6. člen).
Kot dohodek iz samostojne dejavnosti (oznaka 2100) se šteje dobiček, ugotovljen na
podlagi davčnega obračuna akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti, potrjenega pri pristojnem davčnem organu (Skupno navodilo DURS in MŠŠ za
posredovanje podatkov občinam, za potrebe odločanja o znižanem plačilu vrtca, 2009,
priloga 4). Upošteva se davčna osnova, brez upoštevanja znižanj in olajšav, povečan za
zavarovalno osnovo zavezanca, v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko
zavarovanje. Davčna osnova se ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, kot bruto
dohodek se upošteva prihodek, zmanjšan za normirane odhodke (Pravilnik o plačilih
staršev za programe v vrtcih, 6. člen). Zavarovalna osnova zajema prispevke za obvezno
socialno zavarovanje, ki si jih zavezanci, ki opravljajo dejavnost, plačujejo sami.
Znesek obračunanih prispevkov za socialno varnost za zasebnike pod oznakami 2210,
2220, 2230, 2240 in 2250 predstavlja dohodek in se prišteva k ostalim dohodkom. Izjema
pa so samostojni kulturni delavci, pri katerih se v skladu z zakonom, ki ureja dohodnino,
davčna osnova ugotavlja z upoštevanjem normiranih odhodkov, kot bruto dohodek se
upošteva dohodek, zmanjšan za normirane odhodke (DURS in MŠŠ, 2009, priloga 4).
Pod katastrski dohodek oziroma oznako 3100 je vpisan znesek dohodka iz osnovne
kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti, kot se izpiše na Potrdilu o višini dohodka iz
osnovne kmetijske in osnovne gozdarske dejavnosti in priznanih oprostitvah ter olajšavah
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zavezanca (DURS in MŠŠ, 2009, priloga 4). Dohodki iz osnovne kmetijske in osnovne
gozdarske dejavnosti se upoštevajo brez znižanj in olajšav. Če dohodek od kmetijstva
ustvarja več oseb, solastnikov, uporabnikov ali uživalcev zemljišča, se v dohodek
vlagateljeve družine všteva sorazmerni del katastrskega dohodka glede na število
družinskih članov (Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 6. člen).
Dohodki, ki se ne upoštevajo pri določanju znižanega plačila vrtca (Pravilnik o plačilih
staršev za programe v vrtcih, 5. člen):
− dodatek za pomoč, postrežbo in varstveni dodatek,
− dohodek, ki ga prejema oseba za oskrbo otroka v rejniški družini (materialni stroški
rejenca),
− prejemki za oskrbo v tuji oz. rejniški družini,
− štipendije,
− otroški dodatek,
− pomoč ob rojstvu otroka,
− dodatek za nego otroka,
− sredstva, namenjena odpravi posledic elementarne nesreče.

6.3 PREMOŽENJE, KI SE UPOŠTEVA PRI DOLOČANJU ZNIŽANEGA
PLAČILA VRTCA
Kot premoženje družine se šteje vse premično in nepremično premoženje, s katerim
družina razpolaga, razen stanovanja, v katerem družina živi in ki ga zakon določa kot
primerno stanovanje, predmetov, ki so po predpisih o izvršbi in zavarovanju izvzeti iz
izvršbe, razen gotovine iz 5. točke 79. člena Zakona o izvršbi in zavarovanju, ter eno
osebno vozilo v vrednosti do višine 18 minimalnih plač (Zakon o vrtcih, 32. a člen).
Premično in nepremično premoženje, ki se upošteva pri določanju znižanega plačila vrtca
(Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 8. člen):
− stanovanje in stanovanjske hiše, ki jih družinski člani ne uporabljajo za stalno
bivanje,
− poslovni prostori in poslovne stavbe,
− prostori za počitek in rekreacijo,
− plovila, ki jih je v skladu s pomorskim pravom treba vpisati v vpisnik čolnov,
− stavbno zemljišče, razen zemljišča, na katerem stoji stanovanjska hiša, v kateri
družina živi,
− osebno vozilo v vrednosti nad 18 minimalnih plač,
− kapitalski deleži v gospodarskih družbah in zadrugah,
− vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
− drugo premično premoženje večje vrednosti.
Družina, ki razpolaga z zgoraj naštetim premoženjem, katerega vrednost presega
(Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 2. odstavek 3. člena):
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42.000 evrov – plačilo se poveča za en plačilni razred,
84.000 evrov – plačilo se poveča za dva plačilna razreda,
125.000 evrov – plačilo se poveča za tri plačilne razrede.

Če premoženje družine presega vrednost 210.000 evrov, plačilo staršev znaša 80 % cene
programa.
Družini, ki razpolaga z več osebnimi vozili, se vrednost 18 minimalnih plač odšteje od
skupne vrednosti vseh osebnih vozil, razlika pa se upošteva kot premoženje.
Za premično premoženje večje vrednosti se šteje vsaka posamezna premičnina, ki
presega vrednost 8.000 evrov (Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih, 3.
odstavek 8. člena).
Vrednost kapitalskih deležev v gospodarskih družbah in zadrugah se ugotavlja na podlagi
podatkov iz letnih poročil o tekoči vrednosti kapitala (Pravilnik o plačilih staršev za
programe v vrtcih, 1. odstavek 9. člena).
Pri vrednostnih papirjih, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih
papirjev in njihova tržna vrednost ni znana, se upošteva njihova knjigovodska vrednost.
Premoženje članov družine in njegova vrednost se ugotavljata na podlagi pisne izjave
staršev, ki jo morajo izpolniti na obrazcu.
Občinski organ lahko preveri pravilnost izjave staršev v skladu z zakonom pri pristojnih
davčnih in drugih organih, ki vodijo davčne in druge z zakonom predpisane evidence, ki
vsebujejo podatke o posamezni vrsti premoženja. Občinski organ lahko vrednost
premoženja ugotavlja tudi na podlagi vrednosti, ki izhajajo iz veljavnih tržnih standardov
(npr. Eurotax cenitve za osebna vozila) (Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih,
2. odstavek 9. člena).
Občina lahko v izjemnih primerih pri določitvi plačila upošteva tudi druga dejstva in
okoliščine, ki odražajo dejanski položaj družine in (Pravilnik o plačilih staršev za programe
v vrtcih, 4. odstavek 3. člena):
− določi višje plačilo, če ugotovi, da je dejanski položaj družine bistveno boljši, kot bi
izhajalo iz njenega izkazanega dohodka, ali
− določi nižje plačilo oziroma izjemoma določi oprostitev plačila, če ugotovi, da
družina kljub večjemu izkazanemu dohodku živi v težkih socialnih razmerah.
Pri določitvi plačilnega razreda se lahko upoštevajo tudi občinski akti, ki določajo znižanje
plačila staršev.
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6.4 OPROSTITEV PLAČILA VRTCA
Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč, so oproščeni plačila cene programa. Občina
izda odločbo za obdobje prejemanja denarne socialne pomoči, začasno odločbo o
oprostitvi plačila na podlagi odločbe pristojnega centra za socialno delo o dodelitvi
denarne socialne pomoči. Po 221. členu ZUP se začasna odločba izda, kadar se začasno
uredijo posamezna vprašanja ali razmerja, in na podlagi podatkov, ki obstajajo takrat, ko
se izda.
Plačila cene programa so oproščeni tudi rejenci. Ceno programa, v katerega je otrok
vključen, krije občina, v kateri ima rejenec stalno prebivališče. Vlogo odda rejnik (Pravilnik
o plačilih staršev za programe v vrtcih, 22. člen).

6.5 INFORMATIZIRANA ZBIRKA PODATKOV ZA ZNIŽANO PLAČILO
VRTCA
Občinski organ vodi in obdeluje informatizirano zbirko podatkov (centralno zbirko
podatkov), ki vsebuje naslednje podatke družinskih članov:
− osebno ime vlagatelja (starša, zakonitega zastopnika);
− EMŠO in davčno številko vlagatelja in zakonca oz. partnerja;
− stalno oziroma začasno prebivališče vlagatelja in zakonca oz. partnerja v Republiki
Sloveniji;
− začasno prebivališče za tujce;
− osebno ime otroka, ki obiskuje vrtec;
− EMŠO otroka, ki obiskuje vrtec;
− stalno oz. začasno prebivališče otroka, ki obiskuje vrtec;
− naziv vrtca, ki ga obiskuje otrok;
− podatke, ki se nanašajo na družinska razmerja (število družinskih članov, razmerje
do vlagatelja, vrsto življenjske skupnosti);
− EMŠO ostalih družinskih članov;
− podatke o statusu (podatek o zaposlitvi oziroma brezposelnosti, podatek, ali se
šola);
− podatek, ali so bili starši v preteklem oz. predpreteklem koledarskem letu v
delovnem razmerju vseh 12 mesecev;
− podatke, katere dohodke imajo starši in v kakšni višini;
− podatke, kakšno premoženje imajo starši in v kakšni vrednosti;
− datum začetka veljavnosti odločbe in prenehanje veljavnosti odločbe;
− podatek o številki odločbe.
Vpogled v centralno zbirko podatkov ima tudi Ministrstvo za šolstvo in šport RS.
Na podlagi informatiziranega programa uradna oseba, ki vodi upravni postopek, oblikuje
odločbo za znižano plačilo vrtca.
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Slika 4: Odločba Abraxas (informatizirana zbirka podatkov)

Vir: Občina Škofja Loka (2011).

6.6 IZRAČUN PLAČILNEGA RAZREDA ZA ZNIŽANO PLAČILO VRTCA
Povprečni mesečni bruto dohodek na družinskega člana (dohodki + premoženje) se
izračuna tako, da se skupni bruto dohodek oseb deli s številom družinskih članov in
številom 12 (januar–december). Ta dohodek se deli s povprečno bruto plačo za preteklo
oziroma predpreteklo leto. Dobimo odstotek, ki določa plačilni razred.
Družinskim članom, ki niso bili v delovnem razmerju vseh 12 mesecev, se povprečni bruto
dohodek izračuna na podlagi zadnjih treh plač iz tekočega leta.
Količnik rasti povprečne mesečne plače za zaposlenega za posamezni mesec izračunamo
tako, da povprečno bruto plačo za posamezni mesec delimo s povprečno bruto plačo na
zaposlenega v Republiki Sloveniji v preteklem oziroma predpreteklem koledarskem letu.
Povprečni količnik za tri mesece pa izračunamo tako, da seštevek treh povprečnih
mesečnih bruto plač v Republiki Sloveniji delimo s 3, nato pa dobljeni znesek delimo še s
povprečno bruto plačo na zaposlenega v preteklem oziroma predpreteklem koledarskem
letu. Za določitev plačila se v tem primeru upoštevajo vsi dohodki iz preteklega oziroma
predpreteklega koledarskega leta, ki izhajajo iz odločbe o dohodnini, razen plač in
denarnih nadomestil za čas brezposelnosti. Tem dohodkom se prišteje povprečna letna
plača staršev, izračunana na podlagi njihovih plač iz tekočega leta, znižana za odstotek
rasti povprečne mesečne plače na zaposlenega v Republiki Sloveniji glede na preteklo
oziroma predpreteklo koledarsko leto.
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6.7 RAZVELJAVITEV ODLOČBE
PLAČILO VRTCA

IN

IZDAJA ODLOČBE

ZA ZNIŽANO

Odločba o določitvi plačila preneha veljati oziroma se določi na novo:
− z dnem izpisa starejšega otroka iz vrtca, če je vključen le en mlajši otrok iz iste
družine,
− če se spremenijo okoliščine, ki vplivajo na določitev višine plačila (zaposlitev ali
izguba zaposlitve družinskega člana),
− sprememba števila družinskih članov,
− spremembe vrste virov dohodkov,
− če pride do namestitve otroka v rejniško družino ali drugo obliko institucionalnega
varstva ter
− z vključitvijo drugega otroka v vrtec.
Vlagatelj mora spremembo sporočiti pristojnemu občinskemu organu v roku 15 dni od
nastanka spremembe. Pristojna občinska uprava novo plačilo uveljavi s prvim dnem
naslednjega meseca po nastanku spremembe, razen v primeru, če je vlagatelj upravičen
do denarne socialne pomoči, če je prišlo do spremembe stalnega prebivališča ali
spremembe zaposlitve. V tem primeru se sprememba uveljavi s prvim dnem naslednjega
meseca po nastanku spremembe oziroma se oprostitev plačila uveljavi z dnem pridobitve
te pravice na podlagi odločbe o določitvi denarne socialne pomoči (Pravilnik o plačilih
staršev za programe v vrtcih, 18. člen).
Sprememba se ugotavlja na osnovi ustreznega dokumenta (rojstni list, pogodba o
zaposlitvi, odločba centra za socialno delo, ločitvena pogodba …) (Pravilnik o plačilih
staršev za programe v vrtcih, 18. člen).
Vlagatelju, ki pravočasno ne sporoči spremenjenih dejstev in okoliščin, se razlika zaradi
prenizkega plačila poračuna naslednji mesec z zakonitimi zamudnimi obrestmi.
Organ mora po posebnem ugotovitvenem postopku izdati odločbo in jo vročiti stranki in
vrtcu, ki ga otrok obiskuje, najpozneje v dveh mesecih od dne, ko je prejel pravilno
sestavljeno vlogo. Po 19. členu Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih pristojni
občinski organ izda odločbo najkasneje do 31. januarja tekočega leta.
Če pa je otrok vključen v vrtec med šolskim letom, se znižano plačilo vrtca in oprostitev
plačila za mlajšega otroka uveljavi z dnem, ko je otrok sprejet v vrtec, če starši oddajo
vlogo najkasneje 15 dni pred predvideno vključitvijo. Rok za določitev plačila je 30 dni po
prejemu vloge.
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V primeru zamude oddaje vloge pa se znižano plačilo vrtca in oprostitev plačila za
mlajšega otroka uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca, ko so starši oziroma skrbniki
oddali vlogo. Rok za določitev plačila je 30 dni po prejemu vloge.
Zoper odločbo, ki jo je izdala občinska uprava, je dovoljena pritožba na župana občine v
roku 15 dni po vročitvi odločbe. Pritožba pa se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik pri
organu, ki je odločbo izdal. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe. Odločba, ki se ne more
več izpodbijati s pritožbo, je dokončna in pravnomočna. Pritožba je prosta takse (Pravilnik
o plačilih staršev za programe v vrtcih, 21. člen).
Stranka ima po 222. členu ZUP v primeru, če pristojni organ ne izda odločbe v
predpisanem roku, pravico do pritožbe, kot da bi bil njen zahtevek zavrnjen – molk
upravnega organa. Gre za posebno varstvo stranke, ki je grajen na fikciji, da je organ s
tem, ko ni izdal odločbe v predpisanem roku, zavrnil zahtevek stranke. Zoper pritožbo
zaradi molka upravnega organa odloča dvostopenjski organ (župan).
Če ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, pri preverjanju podatkov iz evidence
upravičencev do sofinanciranja plačil staršev s podatki iz uradnih evidenc ugotovi
neskladje podatkov, tako da bi bilo treba izdati drugačno odločbo, ker vlagatelj ni
opravičen do znižanega plačila oziroma oprostitve plačila vrtca za nadaljnje otroke iz iste
družine, ali če je opravičen do drugačnega plačilnega razreda, kot mu je določen z
odločbo, o tem obvesti občino, ki je izdala odločbo (Pravilnik o plačilih staršev za
programe v vrtcih, 21. b člen).
Po Zakonu o splošnem upravnem postopku se odločbe vročajo osebno naslovniku, in sicer
priporočeno s povratnico. Po opravljeni vročitvi je treba o tem obvestiti organ, ki je izdal
odločbo s podpisano vročilnico. Vročilnica pa se mora vložiti v spis upravne zadeve.
Podatki in dokumenti iz informatizirane zbirke podatkov se hranijo 5 let po datumu
prenehanja upravičenosti do znižanega plačila vrtca. Odločbe o upravičenosti do
znižanega plačila vrtca se arhivirajo (Štriker, 2005, str. 51 in 52).

6.8 SODELOVANJE OBČINE IN VRTCA PRI DOLOČANJU ZNIŽANEGA
PLAČILA VRTCA
Občina odločbo o določitvi plačila vrtca za posameznega otroka pošlje vrtcu, v katerega je
otrok sprejet. Na podlagi odločbe vrtec vlagatelju izstavi račun, ki ga mora poravnati v
roku 8 dni od izstavitve računa za pretekli mesec, sicer vrtec vlagatelju zaračuna zamudne
obresti.
Vrtec občini vsak mesec posreduje seznam vključenih otrok, katerih starši niso uveljavljali
znižanega plačila, in vključenih otrok, ki niso upravičenci do tega, da jim občina krije del
cene programa za vrtec. Seznam vsebuje ime in priimek otroka, naslov njegovega
stalnega prebivališča in program, v katerega je vključen. Vrtec prav tako na podlagi
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23. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih vsak mesec občini posreduje
seznam otrok, ki so se iz vrtca izpisali v preteklem mesecu. Do konca meseca januarja
vrtec na podlagi pogodbe opravi letni obračun prejetih in porabljenih sredstev za preteklo
leto in ga predloži občini (MŠŠ, vzorec pogodbe med občino ustanoviteljico in vrtcem,
2009).
Slika 5: Primer odločbe za znižano plačilo vrtca za enega otroka v vrtcu
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Vir: Občina Škofja Loka (2011).
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7 PROBLEMI OTROŠKEGA VARSTVA

Prezahteven upravni postopek pri določanju znižanega plačila vrtca?
Uradna oseba mora po 139. členu ZUP zahtevati podatke po uradni dolžnosti od organa,
ki vodi evidenco oz. kakšen drug organ oziroma nosilca javnega pooblastila, takoj oziroma
najkasneje v roku treh delovnih dni po vložitvi popolne vloge. Informacijski sistem za
preverjanje uradnih podatkov, ki jih ne vodi davčna uprava RS še ni urejen, gre pa za
veliko število vlagateljev. Zaradi ekonomičnosti uradna oseba zaprosi za uradne podatke
po uradni dolžnosti za več oseb hkrati, kar pomeni da za veliko oseb ne zahteva za
podatke v roku treh delovnih dni. Zaprošeni organ, ki je dolžan te podatke brezplačno
posredovati takoj oziroma najkasneje v roku 15 dni, prav tako zaradi velikega števila
oseb, za katere mora preveriti podatke, to težko stori v navedenem roku.
Starši prikrivajo premoženje z namenom, da bi plačevali nižji odstotek cene
programa za vrtec?
Občine se povsem samostojno odločajo, ali bodo preverjale dejansko premoženjsko stanje
družine in vrednost premoženja, ki se ugotavlja na podlagi pisne izjave staršev, ki jo
morajo izpolniti na obrazcu, predstavljenim s tabelo 2.
Tabela 2: Vpis premoženja družinskih članov
1. Stanovanje oz. stanovanjska hiša, ki se ne uporablja za stalno bivanje

DA

Vrednost:

EUR

Vrednost:

EUR

Vrednost:

EUR

Vrednost:

EUR

Vrednost:

EUR

Vrednost:

EUR

Vrednost:

EUR

Vrednost:

EUR

NE
2. Prostor za počitek in rekreacijo (npr. počitniška hiša)

DA
NE

3. Poslovni prostor, poslovna stavba

DA
NE

4. Plovilo, ki ga je v skladu s Pomorskim zakonikom treba vpisati v vpisnik čolnov

DA
NE

5. Stavbno zemljišče (ne šteje se zemljišče, na katerem stoji hiša, v kateri prebivajo

DA
NE

6. Kapitalski deleži gospodarskih družb in zadrug

DA
NE

7. Vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev

DA
NE

8. Drugo premično premoženje večje vrednosti

DA
NE

9. Osebna
vozila
(vpišite
znamko,
model in tip)

Letnik:

DA

Vrednost:

EUR

Letnik:

DA

Vrednost:

EUR

Letnik:

DA
NE

Vrednost:

EUR

Vir: Ministrstvo za šolstvo in šport (2009).
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Nekateri starši v obrazec ne vpišejo vsega premoženja in na ta način prikrivajo
premoženje, ki ga imajo v lasti.
Občinski organ lahko preveri premoženje občanov pri pristojnih davčnih in drugih organih
(npr.: GURS), ki vodijo davčne in druge z zakonom predpisane evidence. Vrednost
premoženja lahko ugotavlja tudi na podlagi vrednosti, ki izhajajo iz veljavnih tržnih
standardov. Če bi občine preverjale premoženje za vsakega posameznika, bi bil postopek
ugotavljanja dejanskega premoženja družin preobsežen in prezahteven. Sistem ni
pravičen do poštenih staršev, ki ne prikrivajo premoženja, predvsem pa do socialno
šibkejših družin.
Občine se za otežen postopek preverjanja in odločanja o izvedbi postopka ugotavljanja
premoženja odločajo različno (pri tem obstaja tudi tveganje, da nekatere občine sploh ne
ugotavljajo premoženja družin) ter starše predšolskih otrok s tem postavljajo v neenak
položaj (Računsko sodišče, 2010).
Računsko sodišče RS je na podlagi revizijskega poročila, izdanega 13. 10. 2010, iz
podatkov Ministrstva za šolstvo in šport ugotovilo, da je 127 občin v letu 2009 zvišalo
plačilo programa vrtca posameznim staršem na podlagi dodatne preveritve njihovega
premoženjskega stanja. Ni pa prišlo do podatka, kako pogosto (na kolikšnem deležu vseh
vlog) občine dejansko preverjajo resničnost prijavljenih podatkov.
Kontrolo resničnosti podatkov, ki so jih vlagatelji navedli v vlogi za znižano plačilo vrtca
2011, je v mesecu maju in juniju 2011 izvedla tudi Občina Škofja Loka. Kontrola je zajela
približno 140 oseb. Ugotovili so, da 15 vlagateljev (18 oseb) ni vneslo (prijavilo) vsega
premoženja v predpisani rubriki vloge. Prijavljena niso bila predvsem stavbna zemljišča
(dodatna stavbna zemljišča, poleg tistega, kjer stoji hiša, v kateri živijo) in stanovanja
oziroma hiše, v katerih družine ne živijo. Občina je vlagatelje, ki niso prijavili vsega
premoženja, pozvala k dopolnitvi vloge z izjavo o vrednosti premoženja, s katerim
razpolagajo, in je na novo določila plačilo znižanega plačila vrtca za obdobje 1. 1. 2011 do
31. 12. 2011. Vlagateljem, ki izjave niso podali v predpisanem roku, je določila polno
plačilo (80 % cene programa) za leto 2011. Občina je prav tako v sporočilu za medije
pripisala, da bo tudi v prihodnje preverjala resničnost podatkov, saj lahko le tako
zagotavlja pravičen in transparenten sistem, ki podpira socialno šibkejše družine.
Računsko sodišče je ocenilo, da postopek, na podlagi katerega občine pridobivajo podatke
o premoženju posameznih družin v okviru izdaje odločbe o uvrstitvi v plačilni razred, ni
učinkovit. Ugotovilo je tudi, da je postopek ugotavljanja dohodkov družinskih članov in
njihovega premoženja pomanjkljiv ter v nekaterih primerih neuravnotežen, saj pravilnik o
plačilih staršev med premoženjem, ki naj bi ga občine upoštevale, ne navaja npr.
vrednosti finančnih sredstev, ki jo imajo posamezniki v obliki vrednostnih papirjev
investicijskih skladov, ki lahko dosegajo razmeroma velike vrednosti. Po drugi strani pa
upošteva vsako plovilo posameznika, daljše od 5,5 metra, ne glede na njegovo tržno
vrednost (to pa lahko doseže zgolj nekaj sto evrov).
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Prikrivanje oseb z namenom, da se dohodki te osebe ne bi upoštevali?
Starši prikrivajo dohodke tudi na način prikrivanja vseh oseb, ki pripomorejo k preživljanju
otroka. Družina, ki npr. šteje tri člane, prikriva svoje dohodke na ta način, da
zunajzakonski partner, ki ima višje dohodke, nima prijavljenega istega stalnega naslova
bivanja kot ostali družinskimi člani. Na vlogi tako navajajo samo dva družinska člana (npr.
mati in otrok). V takih primerih je npr. mati, ki uveljavlja znižano plačilo vrtca, tudi brez
zaposlitve.
Sistem plačevanja vrtca bi lahko bil boljši? Zakaj država ne financira vrtca tako
kot pri šolstvu?
V medijih je zaslediti številne pobude oziroma predloge za nov način financiranja
predšolske vzgoje in varstva. Zanimiv predlog financiranja predšolske vzgoje je predstavil
Brane Golubovič.
Država naj nase prevzame stroške dela, kot je to pri osnovnem, srednjem in visokem
šolstvu, občine in starši pa stroške materiala, storitev in živil, ki obsegajo približno 25 %
cene programa vrtca, s čimer se bi staršem veljavna cena, ki jo plačujejo danes, znižala
za približno 75 %. Razdelitev cene programa vrtca med starše in občino bi se izvedla po
obstoječem pravilniku oziroma glede na dohodkovne razrede. Država bi morala v
proračunu zagotoviti približno 207 mio. EUR, občine in starši pa približno 69 mio. EUR.
Trenutno celotno breme nase prevzemajo občine in starši, država manjšemu delu staršev
sofinancira ceno drugega in nadaljnjih otrok hkrati, ki so istočasno vključeni v vrtec.
Sprejetje tega modela bi pomenilo ukinitev brezplačnega vrtca za starše za drugega in
nadaljnje otroke, ki so hkrati vključeni v vrtec. Prav tako pa ukinitev določbe, ki uvajajo
postopno sofinanciranje cene programa vsem staršem za pet-, štiri- in triletnike, saj s
predlogom enakomerno porazdelimo znižanje cene programov za vse vključene otroke ter
zagotovimo zadostno število mest v vrtcih in obdržimo standard (Golubovič, 2009).
Prevelika progresivnost plačevanja
nadpovprečnimi dohodki?

vrtca

za

starše

s

povprečnimi

in

Starši s povprečno ali višjo plačo za otroka v vrtcu plačujejo še vedno eno najvišjih cen v
Evropi ter do osemkrat višjo ceno kot starši v prvem plačilnem razredu. V Beli knjigi o
šolstvu 2011 (str. 98) je zapisano, da je v Sloveniji v primerjavi z EU vzpostavljena ena
najvišjih stopenj progresivnosti plačil staršev za predšolsko vzgojo v vrtcih (višja je le v
Franciji in Švici) ter da so dejanska plačila staršev v povprečju nižja od povprečja plačil v
državah OECD, medtem ko je za starše s povprečnimi ter nadpovprečnimi osebnim
dohodkom dejansko plačilo staršev v Sloveniji med najvišjimi. Lestvico plačil je treba
korigirati tako, da bi bila dejanska plačila staršev za vrtec sorazmerna z dohodki znotraj
posameznih plačilnih razredov, in preoblikovati lestvico plačilnih razredov na podlagi
lestvice dohodninskih razredov v smislu zmanjšanja plačilnih razredov (Računsko sodišče,
2010, str. 60).
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Je ukrep brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke pravičen za starše,
ki se odločijo imeti samo enega otroka?
Izvajanje ureditve starše z enim otrokom, vključenim v vrtec, postavlja v neenakopraven
položaj tako z vidika finančne kot tudi dejanske dostopnosti vrtcev. Tako pri istih dohodkih
dveh družin tista, ki ima v vrtcu enega otroka, za vrtec plača več kot družina, ki ima v
vrtcu dva ali več otrok, kar je v nasprotju z načelom socialne pravičnosti (Računsko
sodišče, 2010, str. 65).
Je ukrep brezplačnega vrtca za drugega in nadaljnje otroke koristen?
Nekdanji šolski minister Igor Lukšič meni, da način brezplačnega vrtca za drugorojene
otroke, ki so istočasno v vrtcu, zahteva precej denarja, a je njegov učinek zelo majhen.
Šolski minister bi prerazporedil denar, ki je namenjen brezplačnemu drugemu in
nadaljnjim otrokom v vrtcu. Tega bi namenil petletnikom, in sicer na način, da bi ti imeli
subvencioniranih 80 % cene programa, s čimer po njegovem mnenju ne bi poslabšal
stanja družin. Podobno se je zgodilo pri dijaški prehrani, ki je bila najprej brezplačna,
kasneje pa je bilo treba plačati eno tretjino. Udeležba dijakov se kljub temu ni bistveno
spremenila, ministrstvo pa je takrat prihranilo štiri milijone evrov (Lukšič, 2011).
Dogaja se, da nekateri starši dajejo v vrtec drugorojene otroke ravno iz tega razloga, ker
imajo brezplačni vrtec, kljub temu da imajo priskrbljeno varstvo. S tem onemogočijo vrtec
za otroke staršem, ki resnično potrebujejo varstvo. Pri tem ukrepu obstaja tudi problem,
da starši zaradi premajhnega števila vrtcev ne morejo koristiti brezplačnega vrtca za
drugorojene otroke.
Bela knjiga o šolstvu 2011 predlaga drugačno financiranje od sedanjega. Starši so glede
plačila vrtca za drugega oz. vsakega naslednjega otroka, vključenega v vrtec, deležni
ugodnosti. Za drugega in vsakega naslednjega otroka plačujejo 50 % cene programa,
upoštevajoč razporeditev v plačilni razred (Lukšič, 2011).
So občine z večjim številom revnejših občanov pri financiranju vrtcev bolj
prikrajšane?
Občina ima nižji proračun, če imajo občani nizke dohodke. Pokriti mora večji delež razlike
med ekonomsko ceno in relativno nizkimi plačili staršev za vrtec.

48

8 PRENOS ODLOČANJA O ZNIŽANEM PLAČILU ZA
PROGRAME VRTCA IZ PRISTOJNOSTI OBČIN V
PRISTOJNOST CENTROV ZA SOCIALNO DELO

V današnjem času je zaradi določenih pomanjkljivosti zakonodaje določanja znižanega
plačila vrtca in tudi drugih socialnih transferjev prišel v uporabo nov socialni zakon, ki
določa uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Tako imenovani Zakon o uveljavljanju pravic
iz javnih sredstev (ZUPJS) poleg znižanega plačila vrtca ureja tudi druge pravice iz javnih
sredstev (denarne prejemke, subvencije in znižana plačila), o katerih odloča po tem
zakonu.

8.1 RAZLOGI NASTANKA NOVE SOCIALNE ZAKONODAJE
Dosedanja ureditev je pri ugotavljanju materialnega položaja, ki je pogoj za upravičenost
posameznega transferja, upoštevala različen krog oseb, različne vrste dohodkov, na
različen način (bruto ali neto). Ponekod se lastništvo premoženja upošteva, vendar na
različne načine, ponekod pa sploh ne. Poleg tega se, ko se je uveljavlja pravica do nekega
drugega transferja, v družinski dohodek ni upoštevalo marsikaterega socialnega prejemka,
kar ni vplivalo samo na upravičenost, ampak tudi na višino drugega transferja.
O različnih socialnih transferjih se je odločalo v različnih, med seboj nepovezanih organih,
kar pa je upravičencem omogočalo, da so pri različnih organih prikazovali različne
socialno-ekonomske položaje (npr. ponekod pravico uveljavljajo v okviru zunajzakonske
zveze, ponekod pa kot enostarševska družina). Vodenje postopkov in odločanje na
različnih organih hkrati pomeni ugotavljanje okoliščin in izdajo odločb na več mestih
(Vlada RS, 2010, str. 2).
Nova socialna zakonodaja tako preprečuje izkoriščanje in zlorabo sistema, preglednejši in
preprostejši sistem socialnih transferjev bo namreč omogočil, da bodo pomoč dobili tisti,
ki so je res potrebni (Vlada RS, 2010, stran 4).
Pravice iz javnih sredstev se po tem zakonu uveljavljajo po načelih enotnosti, pravične
razdelitve javnih sredstev, ekonomičnosti, ciljne usmerjenosti prejemkov in spoštovanja
človekovega dostojanstva (ZUPJS, 2. člen).
Zakon ohranja načelo, uveljavljeno pri navedenih pravicah iz javnih sredstev, v obstoječi
področni zakonodaji in niti ne posega v sam vir financiranja. Zakon torej ni posegal v
vsebino, ureja le postopek (Vlada RS, 2010, str. 5).
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8.2 KAJ DOLOČA NOVI SOCIALNI ZAKON
Novi socialni zakon določa (Vlada RS, 2010, str. 5):
− vrstni red uveljavljanja pravic;
− enoten način ugotavljanja materialnega položaja (krog oseb, dohodki,
premoženje);
− meje dohodkov, ki se upoštevajo pri uveljavljanju denarnih prejemkov in drugih
pravic, ki so odvisne od materialnega položaja;
− višino določenih pravic iz javnih sredstev, postopek, ki se uporablja pri njihovem
uveljavljanju;
− centralno evidenco socialnih transferjev.
Z uveljavitvijo določb ZUPJS postopke uvrščanja staršev v plačilne razrede za znižano
plačilo vrtca in druge pravice iz javnih sredstev izvajajo centri za socialno delo (CSD).
Upravičenci uveljavljalo pravice iz javnih sredstev na predpisani enotni vlogi. Vodenje in
odločanje upravnega postopka določanja plačila vrtca za starše otrok v vrtcu se je torej
preneslo na nosilce javnih pooblastil. Posledično se z začetkom uporabe tega zakona
primerna poraba lokalnih skupnosti zmanjša za stroške dela in pripadajoče materialne
stroške za javne uslužbence. Centri za socialno delo so namreč z začetkom uporabe tega
zakona prevzeli javne uslužbence, ki so vodili postopke ugotavljanja upravičenosti do
znižanja plačila vrtca (ZUPJS, 60. člen).
O vseh socialnih pravicah se odloča na enem mestu, kar pomeni, da ne bo mogoče sproti
poljubno spreminjati seznama oseb, ki se štejejo poleg vlagatelja, glede na to, katera
kombinacija bi imela za posledico najvišji odmerjeni transfer, ki se ga uveljavlja. Če se bo
seznam oseb spremenil, se bo glede na njihove dohodke hkrati odmeril novi znesek vseh
socialnih transferjev. Pri uveljavljanju znižanega plačila vrtca se reši problem prekrivanja
oseb (npr. zunajzakonskega partnerja) z namenom, da se dohodki te osebe ne
upoštevajo. Center za socialno delo lahko sam reši obstoj zunajzakonske skupnosti, tako
da preveri dejansko stanje tudi zunaj svojega delovnega časa in v okviru določb Zakona o
splošnem upravnem postopku (ZUPJS, 2. odstavek 34. člena). Oseba, ki izpodbija
zakonsko domnevo obstoja zunajzakonske skupnosti, potrebuje dokaz, da ne živi v
zunajzakonski skupnosti (ZUPJS, 5. in 6. člen).
Po novem zakonu se socialni transferji štejejo v dohodek, zato mora vlagatelj pred
uveljavitvijo znižanih plačil oziroma subvencij najprej uveljavljati denarni prejemek, do
katerega je upravičen, in sicer v naslednjem zaporedju (ZUPJS, 7. člen):
− otroški dodatek,
− denarna socialna pomoč,
− varstveni dodatek,
− državna štipendija.
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Določitev vrstnega reda denarnih prejemkov izhaja iz načela, da je družini najprej treba
zagotoviti osnovno preživetje in nato preostale prejemke. Z določitvijo vrstnega reda se
preprečuje neupravičeno kopičenje pravic, hkrati pa tudi neupravičeno povečanje pravice,
ki jo uveljavlja vlagatelj. Denarni prejemek, ki ga uveljavlja vlagatelj in ki je po vrstnem
redu uvrščen za pravico iz javnih sredstev, ki jo uveljavlja, se ne upošteva. Center za
socialno delo je dolžan opozoriti na vrstni red in posledice njegovega neupoštevanja. Če
vlagatelj ne upošteva vrstnega reda, se izpuščeni denarni prejemek vseeno upošteva v
višini, kot da bi bil dodeljen (ZUPJS, 1. in 2. odstavek 8. člena).
Upravičenci lahko na enotni vlogi poleg znižanega plačila vrtca, za katere vrstni red ne
velja, uveljavljajo tudi:
− dodatno subvencijo malice za učence in dijake,
− subvencijo kosila za učence,
− subvencijo prevozov za dijake in študente,
− oprostitev plačila socialnovarstvenih storitev,
− prispevek k plačilu družinskega pomočnika,
− subvencijo najemnine,
− pravico do kritja razlike do polne vrednosti zdravstvenih storitev in
− pravico do plačila prispevka za obvezno zdravstveno zavarovanje.
Enoten način ugotavljanja materialnega položaja določa:
− krog oseb, ki se upoštevajo;
− dohodke in neto princip pri njihovem upoštevanju ter način ugotavljanja
dohodkov;
− premoženje in način upoštevanja premoženja.
Krog oseb, ki se upošteva, ostaja nespremenjen. Kot po Pravilniku o plačilih vrtca za
starše osebe temeljijo na dolžnosti preživljanja. Vlagateljeva družina se šteje kot
samostojna družina, ne upošteva se vlagateljevih staršev in njegovih bratov ali sester,
izključuje se tudi osebe, ki so sicer med seboj v prej navedenih razmerjih, vendar imajo
preživetje zagotovljeno na drug način (Vlada RS, 2010, str. 8).
Pri upoštevanju dohodka se ne upoštevajo več bruto, ampak neto dohodki. V 21. členu
ZUPJS je določeno, da se meje dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do pravic iz javnih
sredstev določajo glede na povprečno mesečno plačilo po plačilu davkov in obveznih
prispevkov za socialno varnost na zaposlenega v Republiki Sloveniji po podatkih
Statističnega urada RS v koledarskem letu pred letom vložitve vloge (neto povprečna
plača).
Če pa neto povprečna plača za preteklo koledarsko leto še ni na voljo, se upošteva neto
povprečna plača za predpreteklo leto. Kot neto dohodki so opredeljeni dohodki in
prejemki po zmanjšanju za normirane stroške oziroma dejanske stroške, priznane po
zakonu, ki ureja dohodnino, ter za davke in obvezne prispevke za socialno varnost,
odtegnjene od teh dohodkov. Upoštevajo se dohodki, s katerimi družina razpolaga v
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trenutku uveljavljanja pravice, kar je mogoče oceniti le med vložitvijo vloge in kratkem
obdobju pred tem. Tak princip se je uporabljal pri odločanju o denarni socialni pomoči.
Pri upoštevanju dohodka iz dejavnosti, posebej če je posameznik dejavnost šele začel
opravljati in je vključen v obvezno zavarovanje po predpisih o pokojninskem in
invalidskem zavarovanju, se po tem zakonu predvideva, da razpolaga vsaj z dohodkom v
višini bruto minimalne plače, kar je vsaj v višini, od katere je dolžan plačevati prispevke za
socialo varnost (Vlada RS, 2010, str. 9).
24. člen ZUPJS za znižanje plačila vrtca po novem določa devet dohodkovnih razredov,
kamor se uvrsti vlagatelja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo.
Plačilo staršev v odstotku od cene programa je prikazano v tabeli 3.
Tabela 3: Nova lestvica plačilnih razredov

Dohodkovni razred

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Povprečni mesečni
dohodek na osebo v %
od neto povprečne plače
do 18 %
nad 18 % do 30 %
nad 30 % do 36 %
nad 36 % do 42 %
nad 42 % do 53 %
nad 53 % do 64 %
nad 64 % do 82 %
nad 82 % do 99 %
nad 99 %

Plačilo staršev v
odstotku od cene
programa
/ (oproščeni plačila)
10 %
20 %
30 %
35 %
43 %
53 %
66 %
77 %

Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2011).

Polno plačilo staršev sedaj predstavlja 77 % cene programa za vrtec. ZUPJS določa 9.
dohodkovnih razredov, vendar prvi razred do 18 % povprečne neto mesečne plače na
osebo predstavlja oprostitev plačila za starše. Po novi zakonodaji so plačila oproščene
samo osebe, ki so uvrščene v prvi plačilni razred. Prejemek denarne socialne pomoči se
po novih predpisih šteje v dohodek in odločba centra za socialno delo o socialni denarni
pomoči ne predstavlja več avtomatično oprostitve plačila vrtca.
Še vedno ostaja način, da vrtci izstavijo račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda
po lestvici – 9. plačilni razred, če starši ne bodo uveljavljali znižanega plačila (in so
zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji). Plačila vrtca so še vedno v celoti oproščeni
rejenci. Ceno programa, v katerega je vključen otrok, krije občina, v kateri ima rejenec
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stalno prebivališče. Starši, ki niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačujejo
polno ceno programa, v katerega je vključen otrok.
ZUPJS v 3. odstavku 2. člena predpisuje, da z odločbo, s katero center za socialno delo
odloči o znižanem plačilu vrtca, odloči tudi o oprostitvi plačila vrtca za drugega in vsakega
naslednjega otroka. Če pa se drugi ali vsak naslednji otrok vključi v vrtec po izdaji
odločbe, o tem odloči s posebno odločbo. Ko se rodi nov otrok in ko gre v vrtec, gre za
spremembo že veljavne odločbe in se ta sprememba sporoči na posebnem obrazcu za
sporočanje sprememb, ki jih upravičenec dobi pri pristojnem centru za socialno delo in na
spletni strani Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve RS. Po novi zakonodaji
posebna vloga za oprostitev plačila vrtca ni potrebna.
V izjemnih primerih, če bi plačilo programa vrtca ogrozilo socialno varnost oseb, ali iz
drugih pomembnih razlogov lahko center za socialno delo določi nižje plačilo za vrtec. Pri
tem morajo biti posebej opredeljeni razlogi za neugoden socialni in materialni položaj
osebe, na katere oseba ne more vplivati in jih je ob strokovni pomoči centra za socialno
delo pripravljena odpravljati v dogovorjenem roku in na dogovorjen način (ZUPJS, 31.
člen).
V skladu z 12. členom ZUPJS je prišlo do sprememb glede dohodkov in prejemkov, ki se
upoštevajo. Določitev dohodka temelji na načelu, da je treba upoštevati vse dohodke in
prejemke, razen tistih, ki so dodeljeni za poseben namen ali pa so namenjeni kritju
posebnih potreb (ne upoštevajo se npr.: dodatek za veliko družino, dodatek za pomoč in
postrežbo, del otroškega dodatka, ki ima demografski pomen) (Vlada RS, 2010, str. 8 in
9).
Vsi dohodki, ki se upoštevajo (ZUPJS, 12. člen):
− obdavčljivi dohodki po Zakonu o dohodnini, ki niso oproščeni plačila dohodnine,
− pokojninske rente in odkupne vrednosti ter dodatne starostne pokojnine,
− dohodki, prejeti na podlagi pogodbe o prostovoljnem služenju vojaškega roka,
razen povračil stroškov,
− dohodki na podlagi pogodbe o vojaški službi v rezervni sestavi, razen nadomestila
plače oziroma izgubljenega zaslužka in dohodkov za čas opravljanja,
− preživnina, nadomestilo preživnine in drugi tovrstni prejemki,
− nagrada skrbniku, plačilo dela rejniku,
− starševski dodatek,
− otroški dodatek,
− denarna socialna pomoč, razen izredna denarna socialna pomoč,
− varstveni dodatek,
− državne štipendije (brez dodatkov),
− dodatek glede na dohodek v družini štipendista k Zoisovi štipendiji,
− dodatek za aktivnost po zakonu, ki ureja trg dela,
− dodatek k pokojnini po zakonu, ki ureja zagotavljanje socialne varnosti slovenskim
državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ,
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rente iz življenjskega zavarovanja,
veteranski dodatek,
invalidski in družinski dodatek,
nadomestilo za invalidnost,
sredstva za nego in pomoč ter druge oblike denarnih nadomestil, ki jih prejema
oseba, za katero skrbi oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega
položaja, razen če stranka dokaže drugače,
prejemki za delo pripornikov in obsojencev,
pomoči v obliki denarnih sredstev od invalidskih, humanitarnih organizacij in
dobrodelnih ustanov, prejete kot pomoč za preživetje (upošteva se znesek,
zmanjšan za cenzus samske osebe ali družine za denarno socialno pomoč),
plačila za vodenje knjigovodstva na kmetijah.

Novost pri upoštevanju dohodkov za znižano plačilo vrtca so pokojninske rente, nagrade
skrbnikov, plačila dela rejnikov, starševski dodatek, otroški dodatek, denarne socialne
pomoči (razen izrednih), varstveni dodatek, državne štipendije, rente iz življenjskega
zavarovanja, veteranski dodatek, sredstva za nego in pomoč in še druge pomoči v obliki
denarnih sredstev.
Dohodki, ki se ne upoštevajo (ZUPJS, 13. člen):
− subvencije, ki se v skladu s posebnimi predpisi izplačujejo iz državnega proračuna,
− subvencija za mlado družino kot spodbuda za reševanje stanovanjskih vprašanj po
zakonu, ki ureja nacionalno varčevalno shemo in subvencioniranje mladim
družinam za prvo reševanje stanovanjskih vprašanj,
− enkratna denarna pomoč po zakonu, ki ureja varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, Zakonu o obrambi in Zakonu o notranjih zadevah,
− enkratna solidarnostna pomoč članu s strani sindikata,
− povračila škode za sredstva, dana na razpolago za obrambne zadeve in varstva
pred naravnimi nesrečami,
− dohodki, povezani s kmetijsko in gozdarsko dejavnostjo, ki jih kot izjeme določi
minister s pravilnikom,
− štipendije in drugi prejemki, izplačani učencu/dijaku/študentu za polni
učni/študijski čas v zvezi z izobraževanjem ali usposabljanjem iz proračuna ali
sklada, financ iz proračuna, s strani tuje države,
− prejemki za kritje šolnine in stroškov prevoza ter prebivanja, ki jih izplača pristojni
organ za zaposlovanje, delodajalec, ustanova z namenom štipendiranja,
− prejemki, namenjeni plačilu izobraževanja ali usposabljanja,
− stroški prehrane in prevoza med delom,
− pomoči v obliki denarnih sredstev od invalidskih, humanitarnih organizacij,
dobrodelnih ustanov in LS, namenjene za preživetje do višine cenzusa samske
osebe ali družine po Zakonu o socialnovarstvenih prejemkih (ZSVarPre).
Odštejejo se tudi periodični dohodki, ki jih je nekdo v določenem obdobju prejemal in jih
zdaj ne prejema več (npr. plače, pokojnine, preživnine, rente in drugi dohodki). Odštejejo
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se tudi preživninske obveznosti, ki jih oseba izpolnjuje na podlagi izvršilnega pravnega
naslova oziroma iz naslova vračila sredstev preživninskemu skladu na podlagi izplačanega
nadomestila preživnine. Oseba mora dokazati prenehanje prejemanja dohodkov (ZUPJS,
13. člen).
Upošteva se dohodek v preteklem koledarskem letu, razen otroškega dodatka, denarne
socialne pomoči, varstvenega dodatka in državne štipendije, ki se upoštevajo takrat, ko je
oseba do denarnega prejemka upravičena skladno z vrstnim redom pred uveljavljanjem
znižanega plačila vrtca.
Pri upoštevanju premoženja je ta zakon veliko bolj specifičen. Temelji na tem, da bi se
preprečilo pridobitev nekega socialnega transferja vlagatelja, ki sicer ima razmeroma
nizke dohodke, razpolaga pa s premoženjem, ki bi mu lahko omogočilo zvišanje življenjske
ravni. Posledice bodo vidne tudi v nižjih odmerjenih transferjih. To se bo lahko
uresničevalo, zahvaljujoč izpopolnjenim evidencam premoženja (GURS – javni vpogled v
podatke o nepremičninah) in njegove vrednosti (Vlada RS, 2010, str. 7).
Upošteva se vse premično in nepremično premoženje (ZUPJS, 17. člen):
− nepremično premoženje,
− osebna in druga vozila,
− vodna plovila,
− lastniški deleži gospodarskih družb ali zadrug,
− vrednostni papirji,
− denar na transakcijskem ali drugem računu, hranilne vloge in druga denarna
sredstva po izjavi posameznika,
− drugo premično premoženje.
Kot premoženje se upošteva tudi denar na transakcijskem računu, hranilne vloge in druga
denarna sredstva, kar predstavljajo prihranki posameznika, ti prihranki pa ne predstavljajo
plače. Dokazila za te prihranke in drugo premično premoženje je posameznik dolžan
pridobiti sam. Ostali podatki o lastnikih premoženja se pridobijo iz javnih zbirk podatkov in
dokazil (ZUPJS, 3. odstavek 17. člena).
Premoženje, ki se ne upošteva (ZUPJS, 18. člen):
− stanovanje (stanovanjska hiša), v katerem oseba dejansko prebiva, do vrednosti
primernega stanovanja,
− vsako osebno vozilo oziroma enosledno vozilo do vrednosti 28-kratnika osnovnega
zneska minimalnega dohodka,
− vsako osebno vozilo, prilagojeno prevozu težko gibalno oviranih oseb,
− premoženje, ki daje dohodke, višje od 2-kratnika bruto minimalne plače (na letni
ravni; trenutno to mesečno znaša 125 evrov),
− premoženje, za katerega ima oseba kot najemojemalec sklenjen finančni ali
poslovni najem (lizing),
− predmeti, izvzeti iz izvršbe, razen gotovine,
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poslovni prostori in poslovne stavbe, drugi objekti in premično premoženje, ki ga
vlagatelj ali druga oseba, ki se upošteva pri ugotavljanju materialnega položaja,
uporablja za oziroma pri pridobivanju dohodka iz dejavnosti, dokler ta dohodek iz
dejavnosti dosega vsaj višino minimalne plače,
kmetijsko in gozdno zemljišče, ki daje dohodek,
sredstva dodatnega pokojninskega zavarovanja, vpisana na osebnem računu
zavarovanca pri skladu obveznega dodatnega pokojninskega zavarovanja ali pri
pokojninskem skladu ali zavarovalnici, ki izvaja prostovoljno dodatno pokojninsko
zavarovanje.

Nekaj sprememb je tudi glede premoženja, ki se ne upošteva. Ne upošteva se stanovanja,
v kateri oseba dejansko prebiva, vendar samo do vrednosti primernega stanovanja.
Vrednost primernega stanovanja se izračuna tako, da se primerna velikost stanovanja
pomnoži z vrednostjo kvadratnega metra stanovanja glede na posplošeno tržno vrednost
stanovanja. Pri ugotavljanju velikosti primernega stanovanja se upošteva število oseb, ki
imajo na naslovu tega stanovanja stalno prebivališče in na tem naslovu tudi dejansko
prebivajo. Če je uporabna površina stanovanja večja od uporabne površine primernega
stanovanja in je upravičenec denarno socialno pomoč v zadnjih 18 mesecih prejel več kot
dvanajstkrat, je upravičen do denarne socialne pomoči le v primeru, da soglaša z vpisom
prepovedi odtujitve in obremenitve nepremičnine, katere lastnik je, v korist Republike
Slovenije (Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, 2011).
Tabela 4: Primeri velikosti primernega stanovanja oziroma stanovanjske hiše

1-članska
2-članska
3-članska
4-članska
5-članska
6-članska

60 m2
90 m2
110 m2
130 m2
150 m2
170 m2

družina
družina
družina
družina
družina
družina

Vir: Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve (2011).

Za vsakega nadaljnjega člana gospodinjstva se površine povečajo za 12 m2.
Za vlagatelja in osebe, ki se upoštevajo poleg njega in so lastniki stanovanja ali
stanovanjske hiše, vendar prebivajo v prostorih, ki niso njihova last, se v primerjavi s
tistimi, ki tudi prebivajo v lastnem stanovanju oziroma stanovanjski hiši, vrednost
njihovega premoženja zmanjša za znesek, ki ustreza vrednosti površine stanovanja ali
stanovanjske hiše, ki ju predpisi o stanovanjskih razmerjih določajo kot primerno
stanovanje v občini, kjer se nahaja stanovanje ali stanovanjska hiša, ki je v njihovi lasti
(Vlada RS, 2010, str. 10).
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Vrednost stanovanj oziroma enostanovanjskih hiš se ugotavlja na podlagi javnih evidenc
Geodetske uprave RS (register vrednosti nepremičnin). Premoženje pa se upošteva tako,
da se dohodki povečajo za fiktivno določen dohodek v višini letnega zneska obresti,
izračunanega na osnovi vrednosti premoženja in obrestne mere, tako da se za obrestno
mero upošteva povprečna obrestna mera za gospodinjstva za vezane vloge nad 1 leto do
2 leti za leto pred letom vložitve vloge po podatkih Banke Slovenije. Če pa podatek za
preteklo leto ni na voljo, se upošteva podatek za predpreteklo leto. Upošteva se tudi
premoženje, ki ni v lasti osebe, ki uveljavlja pravico do pravice iz javnih sredstev, za
katerega pa ima sklenjen finančni ali poslovni najem (lizing), razen če gre za stanovanje,
enostanovanjsko hišo, vozilo ali za poslovne prostore, ki so izključeni. Osebe, ki imajo
sklenjen finančni ali poslovni najem torej izenačimo z osebami, ki so sicer lastniki, a zaradi
nakupa premoženja še plačujejo kredit (Vlada RS, 2010, str. 10).
Pri upoštevanju vrednosti osebnega vozila oziroma enoslednega vozila lahko ta zavzema
vrednost do vključno skupne vrednosti, enake višini 28-kratnika osnovnega zneska
minimalnega dohodka, namesto 18 minimalnih plač po prejšnjih omejitvah.
Novi zakon zelo natančno opredeljuje, do katere vrednosti se določeno premoženje ne
upošteva, in tako omogoča pravičnejše razdeljevanje socialnih transferjev in zagotavlja
pomoč socialno najbolj ogroženim.
Centri za socialno delo postopajo po Zakonu o splošnem upravnem postopku, če
posamezna vprašanje v ZUPJS niso drugače urejena (ZUPJS, 34. člen).
Vlagatelj pravice uveljavlja z eno vlogo. CSD prav tako o vseh socialnih transferjih odloči z
eno odločbo. Nova socialna zakonodaja lajša odločanje, saj z eno odločbo vzpostavlja
preprostejši sistem za pristojni organ. Hkrati pa je tudi z načinom »vse na enem mestu«
predvsem prijaznejša tudi do uporabnikov (Vlada RS, 2010, str. 7).
Ministrstvo, pristojno za socialne zadeve, je vzpostavilo enoten informacijski sistem, ki
vsebuje podatke iz zbirk podatkov, potrebne za odločanje o vseh pravicah iz javnih
sredstev. Informacijski sistem je mogoče neposredno povezati tudi z informacijskimi
sistemi upravljavcev zbirk podatkov, iz katerih podatke za potrebe odločanja pridobijo
centri za socialno delo in ministrstvo, pristojno za socialne zadeve (Vlada RS, 2010, str. 10
in 11).
Občina ima v postopku odločanja o pravicah iz javnih sredstev, ki se financirajo iz
občinskega proračuna, pred izdajo odločbe možnost podati mnenje o znanih okoliščinah,
ki so pomembne za odločitev, ki izhajajo iz njihovih evidenc. Če lokalna skupnost v 10
dneh od prejema obvestila, da vodi postopek, ne da mnenja, se postopek nadaljuje. Če pa
mnenje poda v navedenem roku, se šteje, da je prijavila stransko udeležbo v postopku
(ZUPJS, 6. in 7. odstavek 37. člena).
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CSD odloča tudi o postopku ob spremenjenih okoliščinah in neupravičeno prejetih
pravicah iz javnih sredstev.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne naslednjega meseca po
vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki
vplivajo na priznanje pravice.
Na podlagi 43. člena ZUPJS lahko v treh letih po dokončnosti odločbe o upravičenosti do
pravice iz javnih sredstev centri za socialno delo po uradni dolžnosti začnejo postopek
ugotavljanja upravičenosti do pravice iz javnih sredstev. To lahko storijo, kadar bodo
ugotovili, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo o
upravičenosti do take pravice, ker oseba do pravice ni bila upravičena ali je bila
upravičena v nižjem znesku, ali za krajše obdobje, ker je podatke prikazovala lažno ali jih
je zamolčala ali ni pravočasno sporočila podatkov ali je sporočila neresnične podatke.
O pritožbi zoper odločbo centra za socialno delo bo odločalo ministrstvo, pristojno za
socialne zadeve, o njegovi odločitvi pa pristojno socialno sodišče. Pritožba ne bo zadržala
izvršitve (ZUPJS, 1., 2., in 3. odstavek 38. člena).
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9 ODPRAVA PROBLEMOV DOLOČANJA ZNIŽANEGA PLAČILA
VRTCA Z NOVO SOCIALNO ZAKONODAJO

Problem prekrivanja premoženja je po novi zakonodaji odpravljen, saj centri za socialno
delo ugotavljanje premoženja preverjajo za vsakega posameznika. Ker se o vseh socialnih
pravicah odloča na enem mestu, ni mogoče uveljavljati poljubnega števila oseb, ki se
štejejo poleg vlagatelja. Center za socialno delo lahko tudi sam reši obstoj zunajzakonske
skupnosti v okviru določb Zakona o splošnem upravnem postopku. Oseba, ki izpodbija
obstoj zunajzakonske skupnosti, pa potrebuje dokaz, da ne živi v zunajzakonski skupnosti.
Starši bodo na ta način tudi z vidika uvrstitve v plačilne razrede bolj enakopravno
obravnavani, kar bo izboljšalo socialno pravičnost obravnave staršev predšolskih otrok.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev torej ureja le postopek določanja znižanega
plačila vrtca in ne ureja vsebine ter vira financiranja otroškega varstva. Po novi socialni
zakonodaji šteje dohodkovna lestvica devet razredov, ki predstavljajo povprečni mesečni
dohodek v odstotkih od neto povprečne plače. Prvi razred, ki predstavlja 18 % neto
povprečne plače, pomeni oprostitev plačila vrtca. V dohodek se šteje tudi prejemek
denarne socialne pomoči in ne predstavlja več avtomatične oprostitve plačila. Starši po
novih določbah v tem primeru niso v slabšem položaju. Problem progresivnosti oziroma
postopnega naraščanja plačilnih razredov za vrtec se ne odpravi.
Še vedno ostaja način, da je mlajši oziroma vsak naslednji otrok, ki je hkrati vključen v
vrtec, oproščen plačila vrtca. Finančno breme še vedno nosi najstarejši otrok v družini.
Starše, ki se odločijo imeti samo enega otroka oziroma imajo samo enega vključenega v
vrtec, postavlja v neenak položaj, vendar pa bi lahko tudi trdili, da tak način urejanja na
starše vpliva stimulativno, da se odločijo imeti več otrok in s tem pripomorejo tudi k višji
rodnosti. Tu pa se poraja vprašanje, ali država s tem načinom res spodbuja višjo rodnost,
če pa vsi nadaljnjo rojeni otroci, ki so starostno preveč narazen, nimajo zastonj vrtca.
Zaradi premajhnega števila vrtcev veliko staršev ne more koristiti pravice do brezplačnega
vrtca za drugega otroka. Da bi odpravili problem in bi bil ukrep brezplačnega vrtca res
koristen, menim, da bi država morala zagotoviti več mest v javnih vrtcih. Občina in država
bi morali spodbujati ustanavljanje zasebnih vrtcev s pomočjo iskanja primernih prostorov
za zasebni vrtec, s poenostavitvami administrativnih postopkov ustanavljanja takih vrtcev.
Predvsem pa je treba zagotoviti dovolj mest za otroke prve starostne skupine (od 1. do 3.
leta).
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10 ANALIZA VPRAŠALNIKA

V nadaljevanju diplomskega dela so prikazani rezultati analize podatkov, ki so bili
pridobljeni s pomočjo vprašalnika, ki so ga izpolnjevali starši otrok v vrtcu.
Namen raziskave je bil ugotoviti, koliko so starši oziroma stranke v tem upravnem
postopku seznanjene s področjem otroškega varstva, ki ga vodi občinska uprava, in
kakšno mnenje imajo o zakonodaji, ki določa znižano plačilo vrtca. Zanimalo me je tudi,
ali so seznanjeni s prenosom odločanja znižanega plačila za programe vrtca na center za
socialno delo.
V vzorec raziskave sem zajela dva vrtca. Povprašala sem starše otrok, ki obiskujejo vrtec
Čebelica v Škofji Loki, ki ima osem oddelkov otrok drugega starostnega obdobja (otroci,
stari 3 do 6 let ) in dva kombinirana oddelka za otroke, stare od 2 do 4 leta. Drugi vrtec,
ki sem ga zajela v raziskavo, je vrtec Ciciban v Kranju, ki ima dva oddelka otrok prvega
starostnega obdobja in en oddelek otrok drugega starostnega obdobja.
Na anketni vprašalnik je odgovarjalo 72 staršev.
1. Ali ste seznanjeni z višino sredstev, ki jih občina oziroma država prispevata
za otroško varstvo?
Grafikon 1: Seznanjenost staršev z višino sredstev, ki jih občina in država prispevata za
otroško varstvo

Vir: Lasten.

50 staršev je odgovorilo pritrdilo, da so seznanjeni z višino sredstev, ki jih prispevata
občina in država. Kar 70 % staršev ve, da lahko plačujejo maksimalno 80 % cene
programa za vrtec, če so uvrščeni v najvišji dohodkovni razred, razliko do polne cene pa
krije pristojna občina (minimalno 20 % cene programa). Če imajo dva ali več otrok v
vrtcu, za najstarejšega plačujejo en razred nižjo ceno, razliko do polne cene plačuje
pristojna občina, za nadaljnje otroke pa ceno programa staršev krije država (Ministrstvo
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za šolstvo in šport), razliko do polne cene programa pa pristojna občina. Pa je to res tako?
So starši res dobro seznanjeni z višino sredstev, ki jih plačujejo za vrtec, in koliko še
prispevata občina in država?
2. Koliko odstotkov znaša polno plačilo cene programa vrtca, ki ga lahko
oziroma ga plačujete, če ste uvrščeni v najvišji plačilni razred?
Grafikon 2: Seznanjenost staršev z višini odstotkov polnega plačila vrtca za starše

Vir: Lasten.

Bolj realne odgovore sem dobila na vprašanje, koliko so starši seznanjeni z višino
sredstev, ki jih plačujejo za vrtec, oziroma koliko odstotkov znaša polno plačilo cene
programa za vrtec, ki jih lahko plačujejo starši. Kar 31 % vprašanih staršev misli, da
plačujejo oziroma lahko plačujejo 100 % cene programa za vrtec. 24 staršev, ki je na
prvo vprašanje odgovorilo z da, je pri tem vprašanju obkrožilo odgovor, da plačujejo
100 % oziroma 60 % cene programa za vrtec. Le 56 % staršev je odgovorilo pravilno, da
je polno plačilo 80 % cene programa. Sklepam lahko, da starši le niso najbolje seznanjeni
s tem, kako je urejeno financiranje otroškega varstva.
3. Ali ste vedeli, da morate pristojni občinski upravi sporočati naslednje
spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na določitev višine plačila vrtca:
− pridobitev zaposlitve ali izguba zaposlitve družinskih članov,
− sprememba števila družinskih članov (vključno namestitev otroka v rejniško
družino ali drugo obliko institucionalnega varstva),
− spremembo virov dohodkov,
− izpis starejšega otroka iz vrtca, če je vključen le en mlajši otrok iz iste družine,
− vključitev drugega otroka v vrtec.

61

Grafikon 3: Seznanjenost staršev s spremembami, ki jih morajo sporočati občini za
znižano plačilo vrtca

Vir: Lasten.

Le 37 staršev oziroma 51 % vprašanih je seznanjenih o vseh spremembah, ki jih morajo
sporočati občini. 24 staršev (33 %) je priznalo, da vedo samo za nekatere spremembe, ki
jih morajo sporočati pristojni občinski upravi. Kar 15 % odstotkov staršev pa jih o tem
sploh nič ne ve. Občina na podlagi sprememb, ki so naštete, izda novo odločbo za znižano
plačilo vrtca. V obrazložitvi odločbe o znižanem plačilu vrtca občinska uprava starše
opozarja, da morajo te spremembe sporočati, ker vplivajo na višino plačila za vrtec.
Uradna oseba, ki vodi postopek, razvidi spremembe, ki jih starši niso sporočili iz novih
podatkov iz uradnih evidenc pri določanju plačila za vrtec za prihodnje leto. Tako ima
zaradi neveščih oziroma neodgovornih staršev poleg sestavljanja »rednih« odločb še delo
s preračunavanjem plačil in sestavljanjem odločb za nazaj.
4. Ali menite, da trenutna zakonodaja omogoča pravično razporeditev staršev
v veljavne plačilne razrede glede na dohodkovni in premoženjski položaj
družinskih članov?
Grafikon 4: Mnenje staršev o pravičnosti zakonodaje, ki starše razporeja v plačilne
razrede

Vir: Lasten.

62

57 % anketiranih staršev je mnenja, da trenutna zakonodaja ne omogoča pravične
razporeditve staršev v veljavne plačilne razrede glede na dohodkovni in premoženjski
položaj družinskih članov. 19 % staršev se zakonodaja zdi pravična, 24 % staršev pa z
odgovorom ne vem verjetno priznava, da z zakonodajo in problemi niso povsem
seznanjeni, da bi lahko odgovorili pritrdilno oziroma nikalno. Nova socialna zakonodaja je
grajena prav na načinu, da bo z uveljavljanjem vseh pravic iz javnih sredstev in
enakopravnim obravnavanjem izboljšala socialno pravičnost obravnave staršev predšolskih
otrok z vidika uvrstitve v plačilne razrede.
5. Ali menite, da starši z dobrim ekonomskim in premoženjskim statusom
plačujejo premalo?
Grafikon 5: Mnenje staršev o plačilu vrtca za starše z dobrim ekonomskim in
premoženjskem statusom

Vir: Lasten.

Večina staršev (57 %) je odgovorila, da je za starše z dobrim ekonomskim in
premoženjskim statusom plačilo vrtca dovolj visoko oziroma da glede na njihov status ne
plačujejo premalo. Le malo nižji odstotek staršev (43 %) pa se s tem ne strinja. Tu velja
tudi upoštevati, ali je v vzorec vprašanih zajetih več staršev, ki so uvrščeni v nižje plačilne
razrede, oziroma ali je obratno. Starši, ki imajo nižji dohodkovni oziroma premoženjski
položaj v družini, se bodo verjetno prej strinjali, da bogatejši plačujejo premalo.
Nasprotno pa verjetno odgovarjajo starši z višjim dohodkovnim in premoženjskim
položajem.
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6. Ali menite, da nekateri starši prikrivajo svoje dejanske dohodke oziroma
premoženje z razlogom, da bi plačevali nižji odstotek cene programa vrtca?
Grafikon 6: Mnenje staršev o prikrivanju dohodkov in premoženja nekaterih družin

Vir: Lasten.

Kar 81 % staršev trdi, da starši prikrivajo svoje dejanske dohodke oziroma premoženje,
da so uvrščeni v nižji dohodkovni razred. Starši so tako mnenja, da sistem preverjanja
podatkov ni pravičen, ker niso enakomerno obravnavani. V pogovoru z nekaterimi starši
sem izvedela za nekaj primerov, za katere so slišali. 3-članska družina velikokrat prikriva
svoje dohodke na ta način, da eden od staršev z višjimi dohodki nima prijavljenega istega
stalnega naslova bivanja kot ostali družinskimi člani. Na vlogi tako navajajo samo dva
družinska člana (npr. mater in otroka). Pri premoženju pa največkrat prikrivajo
nepremičnine, ki jih imajo v lasti (npr. počitniške hišice) poleg stanovanja oziroma
stanovanjske hiše, v kateri stalno bivajo.
7. Ali menite, da bi bilo primerno in upravičeno, da bi država s povišanjem
davkov zagotovila brezplačno predšolsko vzgojo (kot na primer zagotavlja
srednješolsko izobraževanje)?
Grafikon 7: Mnenje staršev o povišanju davkov z namenom zagotoviti brezplačno
predšolsko vzgojo

Vir: Lasten.
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Večina vprašanih staršev, ki imajo otroke v vrtcu, meni, naj država s povišanjem davkov
zagotovi brezplačno predšolsko vzgojo, kot zagotavlja srednješolsko izobraževanje. 57 %
staršev je neopredeljenih (26 %) oziroma se jim ta način financiranja predšolske vzgoje in
varstva ne zdi primeren (31 %).
Država zagotavlja brezplačno izobraževanje osnovno- in srednješolcem. Javno
izobraževanje zajema financiranje iz davkov in prispevkov. Srednjim šolam, ki ne spadajo
pod obvezno izobraževanje, država iz sredstev proračuna zagotavlja plače s prispevki in
davki ter druge osebne prejemke na podlagi sistemizacije in zasedbe delovnih mest,
sredstva za materialne stroške z normativi in standardi oziroma z metodologijo za
določanje obsega sredstev na udeleženca ter za investicije, investicijsko vzdrževanje in
obnovo nepremičnin in opreme. Zasebne šole s koncesijo morajo izpolnjevati določene
pogoje za pridobitev sredstev iz državnega proračuna v skladu z normativi in standardi, ki
veljajo za javne šole v višini 85 %. Zasebnim šolam pa ne pripadajo stroški za investicije,
investicijsko vzdrževanje in opremo (ZOVFIV, 80. in 81. člen).
8. Ali je otroško varstvo v občini dobro urejeno?
Grafikon 8: Ocena staršev o urejenosti otroškega varstva

Vir: Lasten.

Starši urejenost otroškega varstva v povprečju ocenjujejo z oceno 3 (velja rastoča
urejenost ocen, 1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro). Takšna ocena je verjetno posledica
problemov financiranja otroškega varstva in pomanjkanja vrtcev. Kljub temu pa je samo
15 % vprašanih staršev urejenost otroškega varstva ocenilo z najnižjima ocenama (ocena
1 – 4 % staršev in ocena 2 – 11 % staršev). 40 % staršev je urejenost predšolske vzgoje
in varstva ocenilo z najvišjima ocenama.
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9. Ali ste seznanjeni s spremembami financiranja otroškega varstva in o
prenosu vodenja postopka otroškega varstva na center za socialno delo?
Grafikon 9: Seznanjenost staršev o spremembah z novo socialno zakonodajo

Vir: Lasten.

Tri mesece pred uporabo nove socialne zakonodaje sem anketirala starše otrok v vrtcu.
Vrtec, občine in Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve RS je že na spletnih straneh
in oglasnih deskah objavilo nov način urejanja znižanega plačila vrtca in določilo datum
oddaje vloge za znižano plačilo vrtca oziroma oprostitev plačila vrtca za nadaljnje otroke,
ki so istočasno v vrtcu. Kljub temu pa še vedno 71 % staršev ni seznanjenih s prenosom
vodenja otroškega varstva na center za socialno delo, prav tako ne s spremembami
financiranja otroškega varstva.
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11 PREVERITEV HIPOTEZ

H1: Starši so seznanjeni s področjem otroškega varstva, ki ga vodi občinska
uprava.
Na prvo vprašanje je 70 % staršev odgovorilo, da so seznanjeni o višini sredstev, ki jih
prispevata država in občina, vendar pa sem dobila nekoliko drugačen in bolj realen
odstotek odgovorov pri drugem vprašanju. Pri drugem vprašanju so odgovarjali glede
višine sredstev, ki jih sami prispevajo za vrtec, oziroma koliko odstotkov znaša polno
plačilo cene programa za vrtec, ki jo lahko plačajo. Kar 24 staršev, ki je na prvo vprašanje
odgovorilo pritrdilno, je pri naslednjem vprašanju odgovorilo z napačnim odgovorom.
Menim, da je večina staršev dobro seznanjena samo o tem, da za prvega otroka plačujejo
vrtec, za drugega oziroma nadaljnje otroke istočasno v vrtcu pa so oproščeni plačila, ker
zanj(e) plača država. Pri drugem vprašanju je 56 % staršev odgovorilo pravilno, da je
80 % cene programa za vrtec polno plačilo, ki ga lahko plačajo starši za enega otroka v
vrtcu.
Res je, da je večina anketiranih staršev pravilno odgovorila na zastavljeno vprašanje,
vendar menim, da je odstotek še vedno prenizek, da bi lahko trdila, da so starši res dobro
seznanjeni z višino sredstev financiranja.
Prav tako nisem dobila zadovoljivih rezultatov glede seznanjenosti s spremembami dejstev
in okoliščin, ki vplivajo na določitev višine plačila vrtca in jih morajo starši sporočati
pristojni občinski upravi. O vseh spremembah, ki jih morajo sporočati občini, je
seznanjena samo polovica anketiranih staršev.
Navedeno hipotezo zavrnem, menim namreč, da starši niso dobro seznanjeni z načinom
financiranja otroškega varstva ter dejstvih in okoliščinah, ki vplivajo na določitev plačila
vrtca.
H2: Staršem se zakonodaja, ki jih razporeja v veljavne plačilne razrede glede
na njihov dohodkovni in premoženjski položaj družinskih članov, ne zdi
pravična.
Tudi starši se zavedajo, da občine ne preverjajo premoženja za vsakega vlagatelja. Večina
jih trdi, da nekateri starši prikrivajo svoje premoženje z namenom, da bi bili uvrščeni v
nižji plačilni razred. Tako starše predšolskih otrok, ki pravično izkazujejo svoje
premoženje, postavljajo v neenak položaj. Obstaja tudi tveganje, da nekatere občine
sploh ne ugotavljajo premoženja družin zaradi oteženega postopka. Verjetno je to tudi
odraz tega, da je večina staršev mnenja, da zakonodaja, ki določa višino plačila vrtca, ni
pravična. Da starši niso zadovoljni z zakonodajo, dokazuje tudi to, da se večini zdi
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primerno, da bi država s povišanjem davkov zagotovila brezplačno predšolsko vzgojo in
varstvo. Urejenost otroškega varstva pa starši splošno ocenjujejo z oceno dobro.
Navedeno hipotezo potrdim.
H3: Starši so seznanjeni s spremembami financiranja in vodenja otroškega
varstva – prenos odločanja na center za socialno delo.
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) je stopil v veljajo 27. 5. 2011.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, občine in vrtci so spremembe financiranja
in vodenja otroškega varstva objavili na spletnih straneh in oglasnih deskah, vendar pa tri
mesece pred uporabo nove socialne zakonodaje veliko staršev s tem še ni seznanjenih.
Navedeno hipotezo zavrnem.

68

12 ZAKLJUČEK

Za otroško varstvo nobena država članica v Evropski uniji nima brezplačnih vrtcev za vse
starše otrok vseh starosti. Vse države pri plačilu vrtca upoštevajo dohodke in premoženje
družinskih članov. V večini evropskih držav sofinanciranje vrtčevskih programov zagotavlja
lokalno telo.
Lokalne oblasti so v Sloveniji zadolžene za ustanavljanje vrtcev, organizacijo in
financiranje ter nadzor nad izvajanjem otroškega varstva. V pristojnosti lokalnih skupnosti
je tudi vodenje in odločanje v upravnem postopku določanja znižanega plačila vrtca za
starše.
Lokalne samoupravne skupnosti postopajo po Zakonu o splošnem upravnem postopku, če
posamezna vprašanja v Zakonu o vrtcih in Pravilniku o plačilih staršev za programe v
vrtcih niso drugače urejena.
Ker občinska uprava ne vodi evidence dohodkov in premoženja za svoje občane, si mora
te podatke pridobiti po uradni dolžnosti, z uradnim zaprosilom. Zelo natančno je predpisan
način pridobivanja podatkov o dohodkih družinskih članov za znižano plačilo vrtca. Večina
občin te podatke pridobiva na informacijski način preko portala eDavki, kar tudi v veliki
meri olajšuje delo občinskih uradnikov. Otežen pa je postopek pridobivanja uradnih
podatkov za potrebe znižanega plačila vrtca, ki jih Davčna uprava Republike Slovenije
nima. Če bi občine preverjale premoženje za vsakega posameznika, bi bil postopek
ugotavljanja dejanskega premoženja družin preobsežen in prezahteven. Veliko staršev pri
določanju dohodkovnega razreda za plačilo programa vrtca prikriva premoženje in osebe z
namenom, da se njihovo premoženje in dohodki ne bi upoštevali.
Zaradi navedenih pomanjkljivosti je v današnjem času prišlo do sprememb določanja
znižanega plačila vrtca – pristojnosti lokalnih skupnosti so se prenesle na centre za
socialno delo.
Problem prikrivanja premoženja se po novi socialni zakonodaji odpravi, saj bodo centri za
socialno delo premoženje preverjali za vsakega posameznika. Prav tako ne bo več mogoče
uveljavljati poljubnega števila oseb, ki se štejejo poleg vlagatelja, ker se bo o vseh
socialnih pravicah oziroma pravicah iz javnih sredstev odločalo na enem mestu. Pri
upoštevanju dohodkov družinskih članov se ne upoštevajo več bruto, ampak neto
dohodki. Dodatno se po Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev upoštevajo še
drugi dohodki. Določitev dohodkov, ki se upoštevajo, temelji na načelu, da je treba
upoštevati vse dohodke in prejemke razen tistih, ki so dodeljeni za poseben namen ali pa
so namenjeni kritju posebnih potreb. Pri upoštevanju premoženja je ta zakon tudi bolj
specifičen. Temelji na tem, da bi se odpravilo neenotno obravnavanje oseb, ki uveljavljajo
pravico iz javnih sredstev.
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Centri za socialno delo postopajo po Zakonu o splošnem upravnem postopku, če
posamezna vprašanja v Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev niso drugače
urejena.
Nova plačilna lestvica šteje en dohodkovni razred več, prvi razred pa predstavlja
oprostitev plačila. Po Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih so plačila vrtca
oproščeni samo tisti, ki prejemajo denarno socialno pomoč. Zakon o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev pa denarno socialno pomoč upošteva kot dohodek družine.
Oprostitev plačila vrtca za drugega in vsakega naslednjega otroka istočasno v vrtcu
ostaja, vendar za to ni več treba vlagati dodatne vloge za oprostitev plačila vrtca.
Vlagatelj spremembo sporoči na posebnem obrazcu za sporočanje sprememb.
Z namenom, da bi se ta način brezplačnega vrtca lahko obdržal oziroma da bi bil resnično
koristen, pa je treba zagotoviti več mest v javnih vrtcih. Zaradi premajhnega števila vrtcev
namreč veliko staršev ne more koristiti pravice do brezplačnega vrtca za drugega otroka.
Občina in država bi morali spodbujati tudi ustanavljanje zasebnih vrtcev s pomočjo iskanja
primernih prostorov za zasebni vrtec in s poenostavitvami administrativnih postopkov
ustanavljanja takih vrtcev.
Z raziskavo sem ugotovila, da starši niso dobro seznanjeni z načinom financiranja
otroškega varstva ter dejstvi in okoliščinami, ki vplivajo na določitev plačila vrtca. Starši
niso zadovoljni z zakonodajo določanja znižanega plačila vrtca po Pravilniku o plačilih
staršev za programe v vrtcih, ker vedo za primere staršev, ki prikrivajo svoje dohodke z
načinom prekrivanja oseb in premoženja tako, da ga v vlogi pač ne uveljavljajo. Veliko
staršev 3 mesece pred uporabo nove socialne zakonodaje ni bilo seznanjenih z načinom
določanja znižanega plačila vrtca oziroma s prenosom pristojnosti določanja znižanega
plačila vrtca na center za socialno delo.
Z novo socialno zakonodajo se odpravijo nekatere pomanjkljivosti upravnega postopka
določanja znižanega plačila vrtca, vendar menim, da bi se moral način financiranja vrtcev
v določeni meri spremeniti z načinom prenosa čim večjega dela financiranja vrtcev na
državo. Menim, da ima vrtec velik vpliv na otroka v smislu socialne, duševne in telesne
priprave otroka na življenje oziroma priprave otroka na šolo, saj se otrok od 1. do 6. leta
najhitreje razvija in najhitreje uči ter prilagaja okolju oziroma družbi. Vrtec je še posebej
koristen za tiste otroke, ki prihajajo iz manj spodbudnega okolja. Ti lahko v vrtcu pred
vstopom v šolo nadoknadijo nekatere primanjkljaje. Menim, da bi vrtec moral biti obvezen
in brezplačen.
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PRILOGE

Priloga 1: Vprašalnik za starše otrok v vrtcu

VPRAŠALNIK ZA STARŠE OTROK
Lepo pozdravljeni!
Sem Andreja Brešar, absolventka univerzitetnega študija na Fakulteti za upravo v Ljubljani. V
sklopu diplomske naloge raziskujem, koliko ste starši oziroma stranke v upravnem postopku
seznanjene s področjem otroškega varstva, ki ga vodi občinska uprava, in kakšno je vaše
mnenje o zakonodaji, ki določa znižano plačilo vrtca.
Anketa je anonimna, vaši odgovori bodo služili le za namen raziskave v diplomski nalogi.

Obkrožite ustrezen odgovor:

1. Ali ste seznanjeni z višino sredstev, ki jih občina oziroma država prispevata za
otroško varstvo?
a. Da.
b. Ne.

2. Koliko odstotkov znaša polno plačilo cene programa vrtca, ki ga lahko oziroma
ga plačujete, če ste uvrščeni v najvišji plačilni razred?
a. 100 % cene programa je polno plačilo.
b. 80 % cene programa je polno plačilo.
c. 60 % cene programa je polno plačilo.

3. Ali ste vedeli, da morate pristojni občinski upravi sporočiti naslednje
spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na določitev višine plačila vrtca:
•
•
•
•
•

pridobitev zaposlitve ali izgubo zaposlitve družinskih članov,
spremembo števila družinskih članov (vključno z namestitvijo otroka v rejniško
družino ali drugo obliko institucionalnega varstva),
spremembo virov dohodkov,
izpis starejšega otroka iz vrtca, če je vključen le en mlajši otrok iz iste družine,
vključitev drugega otroka v vrtec.

Občina na podlagi teh sprememb izda novo odločbo za znižano plačilo vrtca.
a. Da, seznanjen/-a sem z vsemi spremembami, ki jih moram sporočiti občini.
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b. Seznanjen/-a sem samo z nekaterimi spremembami, ki jih moram sporočiti občini.
c. Nisem vedel/-a, da moram te spremembe sporočiti občini.

4. Ali menite, da trenutna zakonodaja omogoča pravično razporeditev staršev v
veljavne plačilne razrede glede na dohodkovni in premoženjski položaj
družinskih članov?
a. Da.
b. Ne.
c. Ne vem.

5. Ali menite, da starši z dobrim ekonomskim in premoženjskim statusom
plačujejo premalo?
a. Da.
b. Ne.

6. Ali menite, da nekateri starši prikrivajo svoje dejanske dohodke oziroma
premoženje z razlogom, da bi plačevali nižji odstotek cene programa vrtca?
a. Da.
b. Ne.

7. Ali menite, da bi bilo primerno in upravičeno, da bi država s povišanjem davkov
zagotovila brezplačno predšolsko vzgojo (kot na primer zagotavlja
srednješolsko izobraževanje)?
a. Da.
b. Ne.
c. Ne vem.

8. Ali je otroško varstvo v občini dobro urejeno?
Obkrožite ustrezno oceno:
1

2

3

4

5

Velja rastoča urejenost ocen: 1 – zelo slabo, 5 – zelo dobro.

9.

Ali ste seznanjeni s spremembami financiranja otroškega varstva in prenosom
vodenja postopka otroškega varstva na center za socialno delo?

a. Da.

b. Ne.
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