PREDLOG
Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08 in 36/10) in 16. člena Statuta
Občine Polzela (Uradni list RS št. 78/13), je Občinski svet Občine Polzela na svoji ……. redni
seji dne ………., sprejel

SKLEP
o dodatnem o znižanju plačila vrtca
v primeru reševanja osnovnega stanovanjskega primera
I.
Staršem otrok, za katere je Občina Polzela po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene
programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju
osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniža plačilo vrtca za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kot jo določa zakon, izpolni
izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanje stanovanjskega kredita, s katerim si
družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje vrtca skladno s prvim
odstavkom, vlogi priložiti naslednja dokazila:
• kupoprodajno pogodbo ali izpiske iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma
stanovanjske hiše na območju Občine Polzela ali gradbeno dovoljenje za gradnjo
stanovanjske hiše na območju občine Polzela in
• namensko kreditno pogodbo.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni
center za socialno delo.
II.
Dodatno znižanje iz prvega odstavka pripada staršem, ki imajo v vrtcu vključenega samo enega
otroka iz družine. Če sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok iz družine, pa dodatno
znižanje pripada samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.
III.
Ta sklep začne veljati od 1. 12. 2014 dalje.

Številka: ……………….…
Polzela, …………………..

Jože Kužnik
Župan

Obrazložitev:
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUJPS, Ur.l. RS, št. 62/2010,
40/2011), ki je začel veljati s 1. 1. 2012 je dosedanje postopke do ločitve znižanega plačila za
vrtec iz občin prenesel na centre za socialno delo.
Z namenom, da se izvajanja ZUJPS zagotovi čim večje poenotenje prakse in zagotavljanje pravic
posameznikov, vrtcev kot izvajalcev in občin kot financerjev, smo z MŠŠ prejeli skupna stališča
in priporočila, po katerih lahko občine odobrimo staršem pri plačilu vrtca splošne olajšave, kot
so:
- na podlagi 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo, določi dodatno znižano plačilo za vrtec za čas odsotnosti
otroka iz vrtca v času počitnic,
- zaradi daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi zdravstvenih razlogov,
- ter dodatne ugodnosti, ki jih določi občina v svojem občinskem aktu, vendar se priznajo
le če se na podlagi ustreznih dokazil s strani staršev razlog za priznanje te ugodnosti
dejansko ugotovi, kar pomeni, da se ugotavljajo v postopku odločanja o višini znižanega
plačila. Najpogostejši primeri takšnih ugodnosti so:
• družina ima najet kredit za rešitev prvega stanovanjskega vprašanja,
• družina si stanovanjsko vprašanje rešuje z gradnjo stanovanjske hiše,
Cilj upoštevanja oz. priznavanja splošnih olajšav ter dodatnih ugodnosti pri odločanju o višini
znižanega plačila staršev za program vrtca je, da se staršem oz. skrbnikom otrok, ki obiskujejo
vrtec, omogoči dodatno znižanje plačila programa vrtca zaradi slabega materialnega stanja, v
katerem so se znašli zaradi trenutnih okoliščin (krediti s katerimi rešujejo svoje prvo
stanovanjsko vprašanje, nakup stanovanja, gradnja hiše).
Naša občina že nekaj let upošteva vse splošne olajšave (dodatno znižano plačilo za vrtec za čas
odsotnosti otroka iz vrtca v času počitnic – počitniška rezervacija ter daljšo odsotnost otroka iz
vrtca zaradi zdravstvenih razlogov – nad 10 dni ter nad 30 dni, 1x letno), sedaj pa se je odločila
tudi za priznanje dodatnih ugodnosti upravičencem, kateri imajo najet kredit za nakup
stanovanja ali gradnjo stanovanjske hiše.
Vlagatelj, ki bo želel, da se mu upošteva stanovanjski kredit bo tako na vlogi za uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanje
stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, vlogi priložil
naslednja dokazila:
• kupoprodajno pogodbo ali izpiske iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma
stanovanjske hiše na območju Občine Polzela ali gradbeno dovoljenje za gradnjo
stanovanjske hiše na območju občine Polzela in
• namensko kreditno pogodbo.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca bo odločal
pristojni center za socialno delo.
Občinskemu svetu se predlaga, da sprejme predlagan sklep o dodatni ugodnosti glede plačila
vrtca, kot izhaja iz besedila sklepa.

Pripravila:
Svetko Jerneja
Svetovalka za splošne in družbene dejavnosti

