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Izvajanje 28.b člena Zakona o vrtcih in sporočanje sprememb bivališča
občinam preko DM pri VR

1. Izvajanje 28.b člena Zakona o vrtcih
S strani CSD-jev smo bili obveščeni, da prihaja do nerazumevanja glede izvajanja 28.b člena
Zakona o vrtcih (v nadaljevanju: ZVrt).
V 28.b členu ZVrt je določeno:
(1) Občina lahko s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je določeno z
odločbo pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža in o tem obvesti vrtec.
Vrtec dodatno znižanje upošteva pri izstavitvi računa staršem in pri izstavitvi zahtevka
občini.
(2) Občina mora ločeno voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz
prejšnjega odstavka.
Navedeni člen je bil sprejet zaradi transparentnosti pri porabi javnih sredstev. Tako se je
zagotovila pravna podlaga občinam za odločanje o »dodatnih popustih pri plačilu vrtca«.
Najpogostejši »dodatni popusti« so počitniške rezervacije in dodatna znižanja plačila staršev.
2 primera »dodatnih popustov« Mestne občine Ljubljana (v nadaljevanju: MOL):
MOL ima »dodatne popuste« določene v Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v
javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (v nadaljevanju: Sklep) v 6., 8. in 9. členu
(dodatno znižanje plačila za starše) ter 10. členu (počitniške/zdravstvene rezervacije).
CSD-ji na podlagi 31. člena ZUPJS odločajo o posebnih socialnih okoliščinah za katere občina
sprejme občinski odlok/sklep. Najpogostejša posebna socialna okoliščina je kredit za
stanovanje/hišo.
MOL ima posebne socialne okoliščine določene v 7. in 9. členu Sklepa (stanovanjski kredit),
kjer je tudi določeno, da o tej okoliščini odloča CSD.

Navedeno pomeni, da 28.b člen ZVrt ne vpliva na odločanje CSD o znižanem plačilu
vrtca. CSD še vedno lahko odloča o posebnih socialnih okoliščinah na podlagi 31. člena
ZUPJS, kot se je to počelo pred novelo ZVrt.
Če se neka ugodnost presoja po 28.b členu ZVrt ali po 31. členu ZUPJS določi občina.
2. Sporočanje sprememb bivališča občinam pri VR
5. in 6. odstavek 24. člena ZUPJS določata, da če oseba spremeni stalno prebivališče tako, da
se spremeni občina stalnega prebivališča, in je zaradi tega za plačilo znižanega plačila vrtca
pristojna druga občina, ministrstvo o tem obvesti obe občini. O spremembi iz prejšnjega stavka
se ne izda posebne odločbe, temveč se šteje, da plačilo v višini razlike med ceno programa in
plačilom staršev, vrtcu krije nova občina, ki je razvidna iz podatka o spremembi stalnega
prebivališča osebe, kot izhaja iz uradne evidence. V mesecu spremembe stalnega prebivališča
pa je zavezanec za znižano plačilo vrtca občina, v kateri je imela oseba prijavljeno stalno
prebivališče pred spremembo.
Navedeno pomeni, da se nove odločbe za znižano plačilo vrtca (VR) zaradi spremembe
stalnega prebivališča ne izdajajo (razen v primeru, če sprememba stalnega prebivališča
pomeni, da osebe do VR niso več upravičene), ampak se ta okoliščina preko Distribucijskega
modula (DM) avtomatično sporoči novi (in stari) občini. Zapisi so enaki kot do sedaj. Novi občini
se sporoči enak podatek, kot je bil upoštevan v odločbi CSD pred spremembo stalnega
prebivališča, tj. doda se nov zapis, da je nova občina od določenega datuma dalje dolžna kriti
razliko med ceno programa in plačilom staršev, pri stari občini pa se trenutno samo zaključi
zapis o dolžnosti plačevanja VR.
Vrtci so o spremembi občine obveščeni preko aplikacije CEUVIZ in sicer s spremembo podatka
o občini plačnici v za to namenjenem polju v aplikaciji. Torej, ko se spremeni občina plačnica in
jo sistem kot odločbo tipa "S" prejme s strani MDDSZ, se vrtcu avtomatsko prikaže podatek o
novi občini plačnici za subvencijo tipa VR.
Od 1. 5. 2018 dalje MDDSZ v distribucijski modul pošilja podatek o spremembi bivališča (ob
nespremenjeni odločbi) tekoče, tj. dnevno, čez cel mesec (zavedena je oznaka »S«), od
začetka decembra 2018 (vpisovanje zapiskov v DM od decembra dalje) dalje pa je v
distribucijskem modulu vidno tudi, od kdaj stara občina ni več dolžna plačevati subvencije vrtca
oziroma da gre za ukinitev plačevanja. Ta je označena kot odločba tipa »U«. Za nazaj se
podatki v distribucijskem modulu niso spreminjali.
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