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času njihovega zaprtja



 

Predlog 

Na podlagi 28.b člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 

besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 

– ZUUJFO in 55/17), in 17. člena Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/16 

– uradno prečiščeno besedilo, 62/16) je občinski svet Občine Miren-Kostanjevica na 2. 

dopisni seji dne 6. 4. 2020 sprejel 

 

SKLEP 

o oprostitvi plačila vrtcev na območju Občine Miren-Kostanjevica 

v času njihovega zaprtja 

 

I. 

 

V času veljavnosti Odloka o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 

izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, 

št. 25/20 in 29/20) in posledičnega zaprtja vrtcev na območju Občine Miren-Kostanjevica se 

starše oprosti plačila programov predšolske vzgoje v celoti.  

 

II. 

V kolikor sredstva za upravičene tekoče stroške vzgojno-izobraževalnih zavodov ne bodo 

krita s strani države, bo ta sredstva zagotovila Občina Miren-Kostanjevica iz proračuna. 

 

III. 

 

Ta sklep začne veljati takoj, uporablja se za obračune plačil vrtca za marec 2020 in za 

naslednje do njihovega ponovnega odprtja. 

 

 

Št.: 610-0001/2020- 

Miren, dne 6. aprila 2020 

Mauricij Humar 

Župan 

 

 

 

 

 



 

O B R A Z L O Ž I T E V: 

 
1. PRAVNI TEMELJ ZA SPREJEM SKLEPA 

 Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 55/17) 

 Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in 
izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list 
RS, št. 25/20 in 29/20)  

 

2. RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA IN OCENA STANJA   
 
Po razglasitvi epidemije virusa COVID – 19 je bil sprejet Odlok o začasni prepovedi zbiranja 

ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja ter univerzah in samostojnih visokošolskih 

zavodih (Uradni list RS, št. 25/20 in 29/20). Odlok velja od dne 16. 3. 2020, takrat so se 

zaprli vrtci na območju Občine Miren-Kostanjevica. Ker v Sklepu o določitvi cen programov 

predšolske vzgoje v vrtcih na Območju Občine Miren-Kostanjevica št. 602-0001/2019-2 z 

dne 12. 3. 2019 ni osnove za oprostitev plačila vrtca v primeru izrednih razmer, je občinska 

uprava pripravila predmetni predlog. 

Oskrbnina vrtca se ne bo obračunavala v času, ko vrtci ne bodo odprti. Tako bodo starši vsaj 

v tem delu finančno razbremenjeni v času razglašene epidemije.  

Predvideva se, da bo država del sredstev v sklopu interventnih zakonov ob epidemiji COVID 

– 19 namenila tudi za pomoč občinam pri financiranju zaprtih vzgojno-izobraževalnih 

zavodov, a v tem trenutku ni znano, v kakšnem obsegu, zato ocena finančnih posledic v 

času priprave predloga sklepa ni možna. 

 

3. PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Miren-Kostanjevica sprejme Sklep o oprostitvi plačila vrtcev na 

območju Občine Miren-Kostanjevica v času njihovega zaprtja. 

 

Pripravila: 

Karmen Budin, Pravna služba 

 

 

 

 

 

 


