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PREDLOG SKLEPA: 

 

Mestni svet Mestne obĉine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o prenehanju Sklepa o 

pooblastilu vrtcem za izvajanje nekaterih opravil pri doloĉanju plaĉil staršev. 
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- Sklep o pooblastilu vrtcem za izvajanje  

    nekaterih opravil pri določanju plačil staršev 

   (Uradni list RS, št. 35/98) 



 
                      

             PREDLOG 

Na podlagi 64. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 

62/10 in 40/11) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 

uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na …. seji, dne 

…………..sprejel 

 

 

SKLEP 

o prenehanju Sklepa o pooblastilu vrtcem za izvajanje nekaterih opravil pri doloĉanju 

plaĉil staršev 

 

 

1. ĉlen 

 

Sklep o pooblastilu vrtcem za izvajanje nekaterih opravil pri določanju plačil staršev (Uradni 

list RS, 35/1998) preneha veljati z dnem začetka uporabe Zakona o uveljavljanju pravic iz 

javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/2010 in 40/2011), to je s 1. januarjem 2012. 

 

2. ĉlen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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                                                                                                      Ţupan 

                                                                                        Mestne obĉine Ljubljana 

                                                                                              Zoran Janković 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



OBRAZLOŽITEV 
 

PRAVNI TEMELJ  

Pravni temelj za sprejem predlaganega akta je določba 64. člena Zakona o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11), ki določa, da se s 1. januarjem 

2012 preneha uporabljati četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek določba 45. člena Zakona o 

vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 

36/10 in 62/10 – ZUPJS), ki določajo pristojnosti lokalne skupnosti za zbiranje podatkov in 

vodenje evidenc o socialnem položaju družin zaradi določitve višine plačila staršev za 

znižano plačilo vrtca, in 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 

uradno prečiščeno besedilo). 

 

RAZLOGI IN CILJI ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 

Pristojnost lokalne skupnosti za vodenje upravnega postopka za znižano plačilo staršev ter 

posledično za vodenje evidence socialnega položaja družin zaradi določitve višine plačila 

staršev se s 1. januarjem 2012 prenaša na centre za socialne zadeve. S 1. januarjem 2012 se 

namreč prične uporabljati določba 64. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev 

(Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11), ki določa, da se s 1. januarjem 2012 preneha uporabljati 

četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek 45. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 

– uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10 in 62/10 - ZUPJS),  ki določajo 

pristojnosti lokalne skupnosti za zbiranje podatkov in vodenje evidenc o socialnem položaju 

družin zaradi določitve višine plačila staršev za znižano plačilo vrtca. Sklep o prenehanju 

Sklepa o pooblastilu vrtcem za izvajanje nekaterih opravil pri določanju plačil staršev je 

zaradi prej navedenega potrebno sprejeti, kajti MOL od 1. januarja 2012 ne bo več stvarno 

pristojna za vodenje upravnega postopka za znižano plačilo staršev in za vodenje evidence 

socialnega položaja družin zaradi določitve višine plačila staršev. 

 

OCENA STANJA 

Zaradi uveljavitve Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, po katerem se prenaša 

stvarna pristojnost za vodenje postopkov za znižano plačilo vrtca iz lokalne skupnosti na 

centre za socialno delo, je potrebno sprejeti sklep o prenehanju sklepa o pooblastilu vrtcem za 

izvajanje nekaterih opravil pri določanju plačil staršev. 

  

POGLAVITNE REŠITVE 

S predmetnim sklepom preneha s 1. januarjem 2012 veljati sklep, s katerim je bilo vrtcem 

dano pooblastilo, da v imenu in za račun MOL izvajajo nekatera opravila pri določanju plačil 

staršev, ki so v skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, 

št. 44/96 in 1/98) v pristojnosti MOL. 

 

FINANĈNE IN DRUGE POSLEDICE SPREJETJA AKTA 

S sprejemom tega sklepa se znižajo stroški poslovanja vrtca na tem področju in posledično 

Mestne občine Ljubljana, saj ne bo več tovrstne administracije, ki jo prevzemajo centri za 

socialno delo, hkrati pa se preneha uporabljati specializiran računalniški program MOL za 

vodenje postopkov znižanega plačila vrtca in stroški za njegovo uporabo v letni višini 

5.964,00 eurov. 

 

Pripravila: 

Nina Markoli, univ.dipl.prav. 

          Marija FABČIČ 

          NAČELNICA 




