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SKLEP O DODATNEM SUBVENCIONIRANJU CENE PROGRAMA
VRTCA V RAZVOJNEM ODDELKU VRTCA
PRAVNA PODLAGA:


18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo in 88/15)

PREDLAGATELJ:
Aleš Bucik, Župan

PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Center za izobraževanje, rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (v nadaljevanju CIRIUS) je
oktobra Občini Renče-Vogrsko predlagal podpis pogodbe, po kateri bi bila Občina na podlagi
na novo vpisanega otroka iz Občine Renče-Vogrsko dolžna Ciriusu poleg zakonsko
določenih finančnih obveznosti na področju predšolske vzgoje (torej plačilo razlike med
plačili staršev in ekonomsko ceno vrtca) doplačevati še stroške, ki jih je dolžna po Zakonu o
vrtcih zagotavljati občina ustanoviteljica. Občina je podpis take pogodbe zavrnila, saj:
- ni ustanoviteljica zavoda, (pogodbo z javnim zavodom je dolžna podpisati le občina
ustanoviteljica),
- skladno z 28. a členom veljavnega Zakona o vrtcih je dolžna stroške, ki niso všteti v
ceno programa, kriti lokalna skupnost ustanoviteljica,
- je ustanoviteljica CIRIUS-a država,
- ki je dolžna skladno z drugim odstavkom 29. člena veljavnega Zakona o vrtcih
zagotavljati sredstva za oddelke predšolske vzgoje v zavodih za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, katerih ustanovitelj je država.
Ne glede na zavrnitev podpisa pogodbe je CIRIUS izstavil občini račun za september in
oktober, ki je vključeval tudi kritje stroškov, ki jih je dolžna zagotavljati ustanoviteljica država.
Staršem je bilo obračunano plačilo v deležu, kot jim je določeno z odločbo CSD, od cene, ki
velja za program vrtca Ajdovščina. Občina je iz razlogov, naštetih v prejšnjem odstavku,
zavrnila tudi oba računa.
Ker država CIRIUS-u zavrača plačilo kakršnihkoli stroškov, povezanih z delovanjem
razvojnega oddelka vrtca v CIRIUS-u, je ravnateljica zaprosila za sestanek, na katerem bi
uskladili možne rešitve navedene problematike. Na sestanku dne 27. 11. 2016 smo
prvenstveno izhajali iz naslednjih dejstev:
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obračun tako za plačilo staršev kot za plačilo občine mora temeljiti na isti ceni in ne
na dveh različnih,
staršem se naj omogoči plačilo vrtca po enaki ceni, kot znaša za istovrstne programe
za druge, enako stare otroke, in ki velja v javnem vrtcu,
vrtcu se naj zagotovi kritje nujnih in dejanskih stroškov, vezanih na otroka iz Občine
Renče-Vogrsko.

RAZLOGI ZA SPREJETJE SKLEPA:
-

-

tako občini kot staršem se izda račun na podlagi zakonitega obračuna,
staršem se omogoči plačilo vrtca po enaki ceni, kot znaša za istovrstne programe za
druge, enako stare otroke, in ki velja v javnem vrtcu, in se jim tako zagotovi
enakovreden položaj v primerjavi z drugimi starši,
vrtcu se zagotovi kritje nujnih in dejanskih stroškov, vezanih na otroka iz Občine
Renče-Vogrsko.

OCENA STANJA:
Otrok je bil s 1. 9. 2016 na podlagi posebne odločbe o usmeritvi vključen v razvojni oddelek
vrtca v CIRIUS zato, ker na področju Goriške zaenkrat ni razvojnega oddelka vrtca. Zaradi
nedorečene zakonodaje na področju razvojnih oddelkov vrtca je nastal problem, kako hkrati
zagotoviti ustrezno in enakopravno plačilo staršev, zakonito plačilo občine in kritje nujnih
stroškov vrtca zaradi vključitve otroka iz Občine Renče-Vogrsko. Zato smo se na sestanku z
ravnateljico CIRIUS-a dogovorili, da predlagamo Občinskemu svetu, naj sprejme sklep, s
katerim bi v največji meri zagotovili rešitve, ki so navedene v prejšnjem odstavku. Na podlagi
sklepa bi se staršem obračunalo plačilo v deležu, kot jim je določen z odločbo CSD, od cene,
ki velja v javnem vrtcu za istovrstni program za druge, enako stare otroke; občina pa staršem
subvencionirala razliko med obračunanim plačilom in med plačilom, ki bi ga bili dolžni plačati
v deležu od ekonomske cene razvojnega oddelka vrtca.
Pri oblikovanju predloga smo upoštevali, da:
- ni mogoče pričakovati, da bi država krila stroške, ki jih je dolžna kriti po zakonu, saj je
to CIRIUS-u tudi pisno zavrnila,
- so starši na Občino vložili prošnjo, naj se jim zagotovi dodatno subvencioniranje
plačila razvojnega oddelka vrtca tako, da bi se jim prispevek za plačilo vrtca
obračunal po ceni, kot velja v vrtcu v šolskem okolišu, z utemeljitvijo, da ne zmorejo
plačevati trikratnega zneska plačila (v javnem vrtcu bi plačali okoli 100 EUR, v
razvojnem oddelku pa so (zaenkrat) dolžni plačati okoli 300 EUR, poleg pa imajo še
dodatne stroške zaradi vsakodnevnih prevozov otroka v Vipavo,
- je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport dne 1. 12. 2016 na občine naslovilo
dopis, s katerim obvešča, da je Ministrstvo pripravilo Predlog za Zakona o
spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih, ki ga je tudi dostavilo v pregled; iz
predloga izhaja, da bo navedeni zakon v primeru sprejema v 28. členu zakona na
novo urejal navedeno problematiko na isti način, kot smo se dogovarjali na sestanku;
navedeno pomeni, da je potrebno sprejeti sklep zgolj za obdobje do sprejema
Zakona, potem pa bo občinam zagotavljanje sredstev tudi za otroke, vključene v
razvojne oddelke vrtca, določeno kot zakonska obveznost.
CILJI IN NAČELA:
-

občini in staršem bo izdan račun skladno z veljavno zakonodajo,
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staršem bo omogočeno plačilo vrtca po enaki ceni, kot znaša za istovrstne programe
za druge, enako stare otroke, in ki velja v javnem vrtcu, in jim bo tako zagotovljen
enakovreden položaj v primerjavi z drugimi starši,
vrtcu bo zagotovljeno kritje nujnih in dejanskih stroškov, vezanih na otroka iz Občine
Renče-Vogrsko.

FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Občina bi za otroka plačala približno enako kot v preteklem šolskem letu, ko je bil otrok
vključen v javni vrtec. Prej je bilo namreč potrebno plačati poleg običajne razlike za program
vrtca tudi strokovno usposobljeno spremljevalko iz OŠ Kozara in tudi fizičnega
spremljevalca, saj je tako določala odločba o usmeritvi. Sedaj ta dva stroška sicer ne
nastajata več, ker sta vkalkulirana v ekonomsko ceno razvojnega programa vrtca. Občina bi
torej plačevala približno enaka sredstva.
Ker zaradi porabljenih sredstev na proračunskih postavkah, na katerih so zagotovljena
sredstva za plačilo programov vrtca, v letu 2016 ni več mogoče zagotoviti sredstev za
dodatno subvencioniranje za obdobje od septembra do decembra v višini nekaj nad 800
EUR, predlagamo, da se staršem le-to zagotovi iz sredstev, ki jih občina na podlagi pogodbe
zagotavlja Rdečemu križu za izvajanje denarnih pomoči, od 1. 1. 2017 dalje pa s postavk, ki
so opredeljene za kritje stroškov zaradi plačila programov vrtca. V letu 2016 torej dodatne
obveznosti ne bi nastale.
Pripravila:
Vladka Gal Janeš, Višja svetovalka I za družbene dejavnosti

__________________________________________________________________________
Predlog sklepa:
Na podlagi 18. člena Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo in 88/15) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na ___. redni seji,
dne ______ sprejel
SKLEP
1.
Občina Renče-Vogrsko bo od 1. 1. 2017 dalje zagotavljala sredstva v višini razlike med ceno
programov in plačili staršev tudi za otroke, ki so na podlagi odločbe o usmeritvi vključeni v
razvojni oddelek vrtca, če je le-ta ustanovljen oz. organiziran v javnem zavodu za vzgojo in
izobraževanje otrok s posebnimi potrebami.
2.
Osnova za plačilo staršev, ki imajo vključenega otroka v razvojni oddelek, je povprečna cena
istovrstnega programa za druge, enako stare otroke, ki se izračuna iz cen programov, ki so
jih določile občine in ki veljajo na dan 1. septembra tekočega leta.
3.
Ta sklep prične veljati takoj
Številka:
Bukovica,
Aleš Bucik
ŽUPAN
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