
 

 

Številka: 031-01/2013 

Datum: 11.2.2013 

OBČINA KRIŽEVCI 

OBČINSKI SVET 

ZADEVA: ODGOVOR NA VPRAŠANJE ČLANA OBČINSKEGA SVETA G. ANDREJA WEISA 

Član Občinskega sveta Občine Križevci g. Andrej Weis  je na 16. redni seji Občinskega sveta Občine 

Križevci, dne 30.1.2013 zastavil naslednje vprašanje: 

»Glede na to, da se sprejema novi pravilnik o vpisu in sprejemu otrok v vrtec, in se pojavlja podatek, 

da nekaj staršev teh obveznosti tudi ne plačuje, me zanima, ali je možno takšne otroke izpisati iz 

vrtca na zahtevo občine oziroma šole oziroma ali sploh obstaja kakšen instrument, da se starše, ki se 

izmikajo/ne zmorejo plačila obveznosti k temu prisili? 

ODGOVOR 

Za odgovor na zastavljeno vprašanje smo se telefonsko obrnili na Ministrstvo za izobraževanje, 

znanost, kulturo in šport – na direktorat za predšolsko vzgojo, kjer nam je bilo pojasnjeno, da mora 

imeti korist otroka v skladu z Zakonom o vrtcih in Pravilnikom o kriterijih in načinu sprejemanja 

predšolskih otrok v vrtec prednost pred ekonomskim interesom. V nobenem zakonskem ali 

podzakonskem aktu ni pravne podlage, da bi se lahko otroke iz socialno šibkejših družin ali tistih, ki 

tak status navidezno prikazujejo, predvsem iz ekonomskega vidika, izključevalo iz vrtca oziroma se 

jim onemogočalo vpis v vrtec. Pred očmi je potrebno imeti prioriteto, kar naj bi bila vzgoja in razvoj 

otroka. Na tej osnovi je bila izdana tudi sodna odločba, ki zagovarja to stališče. 

V primeru neplačila se ima javni zavod možnost poslužiti »mehkejših« metod za dosego cilja – plačila 

storitve: povabilo na razgovor, plačilo v obrokih,…V kolikor te metode niso uspešne, pa se naj javni 

zavod posluži pravnih sredstev na podlagi Zakona o izvršbi in zavarovanju, s čimer je mišljena 

predvsem izvršba na denarna sredstva, na premičnine, nepremičnine, vrednostne papirje,…Te zadeve 

je potrebno ažurno spremljati in vlagati predloge za izvršbo, kajti ni smiselno dolga prioritetno 

odpisati ali pa čakati, da obveznosti neplačnikov zastarajo. 

Povedano je še bilo, da obstaja možnost, da v občinah, kjer je vrtec organiziran na način, da ima npr. 

več dislociranih enot, otroka  katerega starši ne poravnavajo obveznosti, premestijo iz ene enote v 

drugo, ki je mogoče za starše manj ugodna z vidika oddaljenosti, novega okolja itd.  

V eni od sosednjih občin pa primere neplačnikov urejajo na tak način, da otroka iz celodnevnega 

programa prepišejo v poldnevni program, ki ga izvaja vrtec. 

Pripravila:                                                                                                              župan Občine Križevci 

Lidija Domanjko                                                                                                        mag. Branko Belec 



 


