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Na podlagi 21 in 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) ter 27. člena
Statuta Mestne občine Koper (Uradne objave, št. 40/00, 30/01 in 29/03, Uradni list RS, št.
90/05, 67/06 in 39/08) je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 22. decembra 2016
sprejel
ODLOK
O SUBVENCIONIRANJU VARSTVA OTROK

I.

SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen

Ta odlok ureja subvencioniranje varstva otrok, določa upravičence, višino subvencije ter
postopek za uveljavljanje subvencije.
II. UPRAVIČENCI DO SUBVENCIJE
2. člen
Do subvencije so upravičeni tisti starši, katerih otroci so že dopolnili enajst mesecev starosti
in niso vključeni v programe predšolske vzgoje, za katere Mestna občina Koper
subvencionira varstvo predšolskih otrok, pod pogoji navedenimi v tem členu.
Pravico do subvencije lahko uveljavlja le eden od staršev, zakoniti zastopnik oziroma skrbnik
(v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), pod naslednjimi pogoji:
1. otrok in vlagatelj imata stalno prebivališče na območju Mestne občine Koper oziroma
otrok tujcev ima skupaj z vsaj enim od staršev, ki je zavezanec za dohodnino v Republiki
Sloveniji, stalno ali začasno prebivališče na območju Mestne občine Koper,
2. skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v vrtec (Uradni list RS, št. 110/10 in 17/13) je bila
vložena vloga za vpis otroka v javni vrtec, katerih ustanoviteljica ali soustanoviteljica je
Mestna občina Koper, pa je bil vpis otroku odklonjen in je uvrščen na centralni čakalni
seznam ter ponujeno prosto mesto v javnih vrtcih ni bilo zavrnjeno, ne glede na željene
enote, ko so bile navedene na vlogi za vpis otroka v vrtec.
Če vlagatelj uveljavlja pravico do starševskega dopusta v obliki polne odsotnosti z dela, mu
za ta čas subvencija ne pripada.

V primeru, da starša živita ločeno, uveljavlja pravico do subvencije tisti od staršev, pri
katerem otrok živi, pod pogojem, da imata oba z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini
Koper.
III. VIŠINA SUBVENCIJE
3. člen
Višina subvencije znaša 100,00 EUR neto mesečno za enega otroka, ki izpolnjuje pogoje,
kot so navedeni v 2. členu.
Višino subvencije lahko s sklepom spremeni župan.
IV. UVELJAVLJANJE SUBVENCIJE
4. člen
Vlagatelj uveljavlja pravico do subvencije s pisno vlogo na predpisanem obrazcu pri
občinskem upravnem organu, pristojnem za področje predšolske vzgoje.
Pisni vlogi mora biti priložena fotokopija dokumenta, iz katerega je razvidna številka
transakcijskega računa vlagatelja.
5. člen
Pravica do subvencije je vezana na otroka in se prizna za dobo tekočega šolskega leta, pri
čemer se vloga za subvencijo presoja in odobrava za vsako šolsko leto ponovno.
O dodelitvi subvencije odloči občinski upravni organ, pristojen za področje predšolske vzgoje
po predpisih, ki urejajo splošni upravni postopek.
6. člen
Vlagatelj pridobi pravico do subvencije s prvim dnem naslednjega meseca, ko je oddal
popolno vlogo iz 4. člena, pod pogojem, da je že nastopil željen datum vključitve otroka v
vrtec, naveden na vlogi za vpis v vrtec ter pod pogoji iz 2. člena tega odloka.
Zoper odločbo je dovoljena pritožba, ki se vloži v roku 15 dni od prejema odločbe. O pritožbi
zoper odločbo odloča župan.
7. člen
Občinska uprava izplačuje subvencije na podlagi dokončne odločbe do 30. v mesecu za
pretekli mesec na transakcijski račun vlagatelja.
V. IZGUBA PRAVICE DO SUBVENCIJE
8. člen
Pogoji za pridobitev pravice do subvencije iz 2. člena tega odloka morajo biti izpolnjeni ves
čas prejemanja te pravice.
Vlagatelj je dolžan občinskemu upravnemu organu, pristojnemu za področje predšolske
vzgoje, sporočiti vse spremembe dejstev in okoliščin, ki so bile podlaga za dodelitev
subvencije v 15. dneh od dne, ko je taka sprememba nastala, oziroma so zanjo izvedeli.

Če se ugotovi, da so nastopile okoliščine, zaradi katerih bi bilo treba izdati drugačno odločbo
o pravici oziroma odločbo o spremembi priznanja pravice iz tega odloka, pristojni organ
začne postopek po uradni dolžnosti.
VI. ODGOVORNOST ZA RESNIČNOST PODATKOV
9. člen
Vlagatelj je materialno in kazensko odgovoren za resničnost podatkov, ki jih navede v vlogi
in priloži k vlogi.
Če se ugotovi, da je vlagatelj prejemal subvencijo na podlagi neresničnih podatkov oziroma v
nasprotju z določbami tega odloka ali, da pogoji za pridobitev pravice do subvencije po tem
odloku niso več izpolnjeni, vlagatelj izgubi pravico do subvencije in je dolžan neupravičeno
prejete subvencije vrniti v proračun Mestne občine Koper v roku 8 dni od izstavitve obračuna
oziroma zahtevka skupaj z zakonsko določenimi zamudnimi obrestmi od dneva nakazila
dalje.
10. člen
Podatki na vlogi za uveljavljanje subvencije so osebni podatki, ki morajo biti varovani v
skladu z zakonskimi in podzakonskimi predpisi.
Vse osebe, ki imajo v postopku uveljavljanja subvencije in pri izvajanju plačil vpogled v
osebne podatke vlagatelja in otroka, so jih dolžne varovati kot poklicno skrivnost.
VII. PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
11. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Pravilnik o subvencioniranju varstva otrok
(Uradni list RS, št. 60/2012).
12. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
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