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Šempeter pri Gorici, 19. januar 2022 
 
Občinskemu svetu Občine Šempeter - Vrtojba 

 
OBRAZLOŽITEV: ODLOK O SUBVENCIONIRANJU VARSTVA OTROK S POSEBNIMI 
POTREBAMI (prva obravnava)   

                
Družine, ki imajo šoloobvezne otroke s težjo gibalno oviranostjo in s težjimi motnjami v 
duševnem razvoju ter drugimi kompleksnimi motnjami, občasno potrebujejo možnost 
varstva otroka v situacijah, ko sami ne zmorejo poskrbeti. Gre predvsem za čas med 
počitnicami, ko starši zaradi zaposlitve ne zmorejo v celotnem trajanju počitnic zagotoviti 
ustrezno varstvo. Zato smo pripravili predlog odloka, ki bi tem staršem olajšal finančno 
breme. Otroci, ki so vključeni v prilagojene oz. v posebne programe vzgoje in izobraževanja 
imajo preko zavoda organizirano varstvo med vikendi in tudi med počitnicami. Ker gre v teh 
primerih za nadstandardni program, ki ga ministrstvo ne sofinancira, se stroški varstva v 
skladu s 44. členom Pravilnika o normativih in standardih za izvajanje programov osnovne 
šole lahko krijejo s strani: proračuna lokalne skupnosti, sredstev pridobljenih z opravljanjem 
nadstandardnih storitev v skladu s sklepom sveta zavoda in iz drugih virov. 
Za pomoč pri sofinanciranju varstva se je na občino obrnil zavod Cirius, ki izvaja programe 
vzgoje in izobraževanja. Posredovali so podatke o stroških varstva skupaj s prehrano: 
1. počitniški programi (ponedeljek – petek): 
- dnevno varstvo 9 EUR/dan 
- celodnevno varstvo (24 urna namestitev) 12 EUR/dan 
2. varstvo med vikendi in prazniki: 
- dnevno varstvo 21,40 EUR/dan 
- nočitev 16,10 EUR/dan 
- celodnevno varstvo (24 urna namestitev) 37,50 EUR/dan  
- varstvo v petkih med 16.30 in 20.00 uro 2,20 EUR/uro. 
 V Cirius Vipava sta trenutno vključena 2 otroka iz Občine Šempeter - Vrtojba. Predvideva se, 
da bosta koristila počitniško varstvo, včasih tudi varstvo med vikendi. Celodnevno varstvo pa 
potrebuje en učenec. Sredstva v letu 2022 bi črpali s proračunske postavke 041853.  
Strošek varstva med vikendi in prazniki je višji predvsem zaradi višjih stroškov dela. Z 
odlokom se ureja sofinanciranje varstva med vikendi in med počitnicami. Predlog odloka 
predvideva sofinanciranje v višini 50 % stroškov varstva. Pravico do sofinanciranja lahko 
uveljavlja eden od staršev/zastopnik/rejnik za otroka, ki ima stalno prebivališče v Občini 
Šempeter - Vrtojba in je vključen v program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o 
usmerjanju otrok s posebnimi potrebami. Pravica do subvencije se prizna z odločbo, za čas 
vključitve otroka v program vzgoje in izobraževanja. 
Subvencija se izplača direktno zavodu, v katerega je otrok vključen, na podlagi izdanega 
računa in ustreznih prilog. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da se predlagani Odlok o subvencioniranju varstva otrok s 
posebnimi potrebami, obravnava in ga sprejme. 
 
Pripravila:         mag. Milan Turk  
Ksenija Ušaj                   župan 



 
 

 
Gradivo za 30. sejo občinskega sveta OŠ-V, ki bo 3. 2. 2022                                           Stran 3 od 4 

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10 in 30/18) in 15. člena Statuta Občine Šempeter - 
Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18), je Občinski svet Občine Šempeter - Vrtojba na __ seji, dne 
_________,  sprejel  
 

O D L O K  
o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi potrebami  

 
1. člen 

Ta odlok ureja subvencioniranje varstva otrok s posebnimi potrebami, ki so vključeni v 
programe vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi 
potrebami, in sicer v času počitnic, med vikendi in prazniki (v nadaljevanju: varstvo). 
Z odlokom se določa upravičence, višino subvencije ter postopek za uveljavljanje subvencije. 
 

2. člen 
Pravico do subvencije lahko uveljavlja eden od staršev oz. zakoniti zastopnik ali rejnik (v 
nadaljevanju vlagatelj) otroka s posebnimi potrebami, ki ima prijavljeno stalno prebivališče v 
Občini Šempeter - Vrtojba pod naslednjimi pogoji: 
- da ima otrok stalno prebivališče v Občini Šempeter - Vrtojba, 
- da je otrok vključen v program vzgoje in izobraževanja v skladu z Zakonom o usmerjanju 
otrok s posebnimi potrebami. 
 

3. člen 
Višina subvencije znaša 50 % cene varstva, ki vključuje tudi strošek prehrane in jo določi javni 
zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. 
 

4. člen 
Postopek za uveljavljanje pravice do subvencije: 
- vlagatelj odda vlogo na predpisanem obrazcu pri Občini Šempeter - Vrtojba, 
- priloži potrdilo o šolanju in dokazilo o koriščenju varstva. 
Upravičenec pridobi pravico do subvencije na podlagi odločbe, ki jo izda občinska uprava. 
Pravica do subvencije se prizna za čas vključitve v program vzgoje in izobraževanja v skladu z 
Zakonom o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, in sicer za največ dva pretekla meseca 
pred vložitvijo vloge. 
 

5. člen 
Subvencija se nakaže izvajalcu programa, na podlagi izstavljenega računa s podatki o 
koriščenju in stroških varstva, ki ga za pretekli mesec občini posreduje javni zavod za vzgojo 
in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, v katerega je otrok vključen. 
 

6. člen 
Odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
Številka: 007-0001/2022- 
Šempeter pri Gorici,  ______________                  mag. Milan Turk 
               župan 
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Na podlagi 15. člena Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski 
svet Občine Šempeter - Vrtojba na ___seji, dne _________, sprejel  
 
 
 

S K L E P 

 
 

1. 
 
Opravljena je bila prva obravnava Odloka o subvencioniranju varstva otrok s posebnimi 
potrebami.  
Upoštevajoč podane pripombe se pripravi Odlok o subvencioniranju varstva otrok s 
posebnimi potrebami za sprejem v drugi obravnavi. 
 

 
2. 
 

Sklep prične veljati takoj. 
 
 
Številka: 007-0001/2022- 
Šempeter pri Gorici,  ____________     mag. Milan Turk 
                    župan   
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


