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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MENGEŠ
ZADEVA:

SKLEP O DODELITVI MESEČNE SUBVENCIJE ZA OTROKE, KI NISO BILI
SPREJETI V VRTEC MENGEŠ

PRAVNA PODLAGA:

29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo 2, 27/08 Odl. US, 76/08, 100/08 Odl. US, 79/09, 14/10 Odl.
US, 51/10, 84/10 Odl. US in 40/12-ZUJF) in 22. člen Statuta Občine Mengeš
(Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99, 3/01 in 8/06)

PRIPRAVLJAVEC:

Urban Kolar

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLAGATELJ:

Franc Jerič, župan

POROČEVALEC:

Franc Jerič, župan

PRILOGA:
Predlog sklepa
OBRAZLOŽITEV:
V Vrtcu Mengeš je trenutno na čakanju 39 otrok, katerim je bil zaradi pomanjkanja prostih kapacitet vpis
zavrnjen. Občina Mengeš se trudi zagotoviti dodatne prostore za dva oddelka vrtca, v katere bi bilo mogoče
namestiti nesprejete otroke. Ker se zavedamo stiske staršev otrok, ki niso bili sprejeti v vrtec, jo skušamo
omiliti s subvencijo v višini 100 evrov za vsakega otroka, ki je trenutno na čakanju za sprejem v vrtec. Do
subvencije bi bili upravičeni otroci, katerim je bil kljub izpolnjevanju vseh pogojev za sprejem, vstop v Vrtec
Mengeš zaradi premajhnega števila prostih kapacitet zavrnjen, ki niso vključeni v eno izmed oblik organizirane
predšolske vzgoje in varstva, ki jo predvideva Zakon o vrtcih in Občina zanje ne zagotavlja sredstev za
doplačila oskrbnih stroškov, ki izpolnjujejo starostni pogoj za vključitev v vrtec po Zakonu o vrtcih in ki imajo
skupaj vsaj z enim od staršev stalno prebivališče na območju občine Mengeš.
Postopek za dodeljevanje mesečnih subvencij bi uredili v pravilniku, ki bi ga po sprejetju predlaganega sklepa
sprejel župan.
FINANČNE POSLEDICE:
V predlogu proračunu Občine Mengeš za leto 2013 imamo planirana sredstva za sofinanciranje predšolske
vzgoje in izobraževanja na PP 19001 tudi že za te otroke. Predvidena višina sofinanciranja občine je v
povprečju 66 % veljavne cene za otroke, ki so že vključeni v vzgojno-izobraževalni program predšolske
vzgoje.
Predlagana mesečna subvencija (v znesku 3900 evrov mesečno, kar za obdobje od 1. 1. do 31. 8. 2013 znaša
skupaj 31.200 evrov) ne bo presegla planiranih sredstev za ta namen.

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet sprejme Sklep o dodelitvi mesečne subvencije za otroke, ki niso bili sprejeti v Vrtec Mengeš,
v predloženem besedilu.
Franc Jerič
župan

Pregledala: župan Franc Jerič, direktorica občinske uprave Marija Kos

Predlog sklepa
Na podlagi 22. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 5/99, 3/01 in 8/06) je Občinski
svet Občine Mengeš na svoji ___. seji dne ____ sprejel

SKLEP
O DODELITVI MESEČNE SUBVENCIJE ZA OTROKE, KI NISO BILI SPREJETI V VRTEC MENGEŠ

1.
Občina Mengeš nameni mesečno subvencijo v višini 100,00 evrov za vsakega predšolskega otroka, ki ni bil
sprejet v Vrtec Mengeš, in sicer pod pogoji, navedenimi v tem sklepu ter pravilniku o merilih in postopku za
dodeljevanje subvencij.
2.
Do sredstev, opredeljenih v prvi točki tega sklepa, so upravičeni otroci:
- katerim je bil kljub izpolnjevanju vseh pogojev za sprejem, vstop v Vrtec Mengeš zaradi premajhnega
števila prostih kapacitet zavrnjen;
- ki niso vključeni v eno izmed oblik organizirane predšolske vzgoje in varstva, ki jo predvideva Zakon o
vrtcih in Občina zanje ne zagotavlja sredstev za doplačila oskrbnih stroškov;
- ki izpolnjujejo starostni pogoj za vključitev v vrtec po Zakonu o vrtcih;
- ki imajo skupaj vsaj z enim od staršev stalno prebivališče na območju občine Mengeš.
3.
Občinski svet pooblašča župana, da v roku enega meseca po uveljavitvi tega sklepa sprejme Pravilnik o
merilih in postopku za dodeljevanje mesečnih subvencij za otroke, ki ne obiskujejo organizirane predšolske
vzgoje in varstva in ki bo natančneje določal pogoje, upravičence in postopek dodelitve subvencije.
4.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš, uporablja pa se od 1. 1.
2013 dalje.
OBČINA MENGEŠ
Občinski svet
Številka:
Datum:

Franc Jerič
župan

