
 
POVPRAŠEVANJE 

Dodatno znižanje plačila vrtca 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE 

 

»Ali katera občina izdaja soglasja v skladu z 31. in 37. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev k dodatnemu znižanju plačila vrtca in če da, po kakšnih kriterijih oblikujejo 

izdano soglasje. » 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS: 

 

OBČINA 1 

 

V občini ne izdajamo soglasij v skladu z 31. in 37. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev k dodatnemu znižanju plačila vrtca. 

 

OBČINA 2 

 

Sporočamo, da z veljavnim Sklepom o določitvi cen programov v javnih vrtcih občine niso 

določene takšne okoliščine, ki bi jih bilo potrebno predhodno upoštevati v postopku odločanja 

in pri izdaji odločb o znižanem plačilu vrtca. 

 

OBČINA 3 

 

V zvezi z vprašanjem v tedenskih novicah SOS ali katera občina izdaja soglasja v skladu z 31. 

In 37. Členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev k dodatnemu znižanju plačila 

vrtca in če da, po kakšnih kriterijih oblikujejo izdano soglasje vam sporočamo naslednje. 

 

Glede na to, da centri za socialno delo ne upoštevajo določila sedmega odstavka 37. člena 

Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS) in sicer nas ne obveščajo o tem, da 

vodijo postopke, da odločajo o pravici do znižanega plačila vrtca, nam s tem tudi 

onemogočajo, da bi kakršnokoli mnenje podali. Navedeno pomeni, da mnenja ne moremo 

podati, ker o vodenju postopka nismo obveščeni, kot določa zakon.  

 

OBČINA 4 

 

V Občini ne izdajamo soglasij povezanih z 31. in 37. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev k dodatnemu znižanju plačila vrtca. Prijavljamo pa stransko udeležbo v 

postopku pri odločanju o nekaterih drugih pravicah, katerih plačnik je lokalna skupnost.  

 

OBČINA 5 



 

Občina ne daje soglasja za dodatno znižanje plačila vrtca v skladu z 31. in 37. čl. Zakona o 

uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.  

 

OBČINA 6 

 

Občina ne izdaja soglasja skladno z 31. in 37. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev, s katerim se omogoča dodatno znižanje plačila vrtca. 

 

OBČINA 7 

 

Občina še ni izdala soglasja v skladu z 31. in 37. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih 

sredstev k dodatnemu znižanju vrtca. 

 

OBČINA 8 

 

V Občini pri določitvi plačila vrtca ne upoštevamo specifik posameznega primera. Olajšava 

pri plačilu vrtca je namreč vsem staršem priznana s Sklepom o določitvi cen programov javnih 

vrtcev na območju občine. V skladu s tem se staršem s stalnim prebivališčem na območju 

občine za otroke, vpisane v javne vrtce, določeno plačilo dodatno zmanjša za 7 do 23 % (glede 

na dohodek družine in program, v katerega je otrok vključen). 

 

OBČINA 9 

 

Na vaše vprašanje o možnostih dodatnih olajšav za vrtec po ZUPJS vam odgovarjamo, da se s 

tem še nismo srečali, zato vam žal ne moremo pomagati. 

 

OBČINA 10 

 

V zvezi s spodaj postavljenim vprašanjem – dodatno znižanje plačila vrtca, vam odgovarjamo, 

da do sedaj naša občina nima dodatnih znižanj plačila vrtca. 

 

OBČINA 11 

 

na Občini upoštevamo dodatno znižanje plačila vrtca le ob izrednih primerih, in še to le na 

podlagi priporočila pristojnega CSD in v določenih primerih ustreznih zdravniških potrdil. 

Nimamo veliko takšnih primerov, katerim bi dodelili dodatno znižanje plačila.  

 

OBČINA 12 

 

na podlagi vašega zaprosila pošiljamo odgovor glede dodatnih ugodnosti pri plačilu vrtca. 

V naši občini imamo sprejet sklep v katerem upoštevamo za znižanje plačila naslednje: 

- če ima družina najet kredit za rešitev prvega stanovanjskega vprašanja, 

- če si družina stanovanjsko vprašanje rešuje z gradnjo stanovanjske hiše ali odkupom 

stanovanja, 

- če živi družina v najetem tržnem stanovanju, brez pravice do subvencije najemnine (višina 

najemnine). 

 



 

Če znaša mesečna anuiteta kredita do 250,00 eur se zniža plačilo za en plačilni razred,  

če je mesečni obrok višji od 250,00 eur, se plačilo zniža za dva plačilna razreda. 

 

OBČINA 13 

 

glede na vaše spodnje vprašanje posredujemo odgovor: 

Občina ni izdala soglasja k dodatnemu znižanju cen programov vrtca. 

 

OBČINA 14 

 

Občina do sedaj še ni izdala soglasja v skladu z 31. in 37. členom Zakona o uveljavljanju pravic 

iz javnih sredstev k dodatnemu znižanju plačila vrtca. 

 

OBČINA 15 

 

Občina ne daje "splošnega" (predhodnega) soglasja k dodatnemu znižanju plačila vrtca. V 

izjemnih primerih bomo na poziv CSD zadevo preučili, kot izjemno okoliščino pa ne 

upoštevamo kredita, ki ga družinski člani plačujejo. 

 

OBČINA 16 

 

Občina ne izdaja soglasij k dodatnemu znižanju plačila vrtca po ZUJF, 

nudimo pa možnost dodatnega 50% znižanja plačila v primeru bolezenske ali počitniške 

odsotnosti otrok s stalnim prebivališčem v občini, vključenih v javne vrtce ali vrtce s koncesijo. 

 

OBČINA 17 

 

Sporočamo vam, da imamo v Občini v skladu z veljavnim Sklepom o določitvi cen programov 

v Vrtcu dodatna znižanja po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih 

za počitniške rezervacije in odsotnosti otrok zaradi bolezni, medtem ko do sedaj še nismo imeli 

takšnih okoliščin, ki so opredeljene v 31. in 37. členu ZUPJS in bi jih bilo potrebno predhodno 

upoštevati v postopku odločanja pri izdaji odločb o znižanem plačilu vrtca. 

 

OBČINA 18 

 

V občini takega primera nismo imeli. 

 

OBČINA 19 

 

Občina ni izdala soglasja k dodatnem znižanju vrtca.  

Ima pa Občina ugodnosti za naše otroke v vrtcih kot so, počitniška odjava (julij, avgust), ki je 

subvencionirana  v višini 60% plačila staršev in olajšava za bolniško odsotnost otroka (več kot 

30 dni z zdravniškim potrdilom) v višini 90% plačila, ki ga sicer plačajo starši.   

 


