OBČINAM ČLANICAM SOS
Zadeva: Povpraševanje občine članice - upoštevanje stanovanjskega kredita pri plačilu
vrtca
Spoštovani,
na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica s povpraševanjem za občine članice
glede upoštevanja stanovanjskega kredita pri plačilu vrtca. V skladu z 28b členom Zakona o
vrtcih namreč lahko občina s svojim aktom določi, da se staršem plačilo za vrtec, ki jim je
določen z odločbo pristojnega CSD, še dodatno zniža. Občino članico je zanimalo:
- ali občine upoštevajo stanovanjski kredit pri izračunu plačila vrtca?
- povezava do občinskega pravilnika
- težave / dileme s katerimi se občine soočajo?
V sekretariatu smo na občine članice naslovili povpraševanje in vas zaprosili za povratne
informacije do 13. 5. 2019. V nadaljevanju podajamo informacije občin članic:
ŽIRI
Stanovanjskega kredita pri višini plačila vrtca ne upoštevajo.
LOGATEC
Občina Logatec nima te ugodnosti za starše, niti posebnega pravilnika. Ima le sklep o
začasnem izpisu v času poletnih počitnic in v času daljše odsotnosti otroka zaradi bolezni, na
podlagi katerega starši plačajo 30 % cene, določene z odločbo oz 50 % cene, določene z odločbo
zaradi bolezni.
ŽALEC
Stanovanjskega kredita pri izračunu plačila vrtca občina Žalec ne upošteva. Občinski
pravilnik:
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2019-01-0888/sklep-odolocitvi-cen-programov-v-jz-vrtci-obcine-zalec
Težav zaenkrat ne zaznavajo.
MO KRANJ
Mestna občina Kranj ne upošteva stanovanjskega kredita pri plačilu vrtca.
ROGAŠKA SLATINA
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Občina Rogaška Slatina ne upošteva stanovanjskega kredita pri plačilu vrtca.
ŠTORE
Tudi člani našega občinskega sveta občine Štore so predlagali podobno znižanje plačila vrtca.
Poraja se dilema: do dodatnega znižanja plačila vrtca bi bili upravičeni starši, ki si lahko
»privoščijo« nakup nepremičnine. Na drugi strani pa imamo tudi takšne, ki ne morejo dobiti
kredita (npr. zaradi zaposlitve za določen čas), vrtec pa bodo morali plačati v skladu s svojimi
dohodki (najemnina se ne upošteva) brez dodatnih znižanj.
BREŽICE
Stanovanjskega kredita pri izračunu plačila vrtca Občina Brežice ne upošteva.
RAVNE NA KOROŠKEM
Občina Ravne na Koroškem ne upošteva stanovanjskega kredita pri plačilu vrtca.
CERKNICA
Občina Cerknica ne daje dodatne subvencije staršem pri plačilu vrtca zaradi upoštevanja
stanovanjskega kredita, daje pa dodatno subvencijo v naslednjih primerih:
1.
Za neprekinjeno odsotnost otroka nad 30 dni zaradi bolezni, lahko starši uveljavljajo
znižanje prispevka za en plačilni razred. Pisna prošnja, s priloženim zdravniškim potrdilom
se odda v vrtcu v katerega je otrok vključen, najkasneje v roku 5 dni od zaključka odsotnosti.
2.
Dodatno se plačilo staršev za otroka v vrtcu lahko zniža za dva plačna razreda v
naslednjih izjemnih primerih:
Eden od staršev varovanca vrtca konstantno neguje bolnega drugega otroka,
kar je razlog, da ne more hoditi v službo;
Enega ali oba starša doleti nenadna težja bolezen ali nesreča, ki bistveno
spremeni dosedanji način življenja družine in o tem obstajajo dokazila. V tem primeru
se plačilo zniža le do ureditve stanja, vendar ne več kot za 6 mesecev.
3.

Poletna rezervacija, za največ dva meseca.

NAKLO
Občina Naklo pravilnika za to področje nima
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TRZIN
Občina Trzin ne upošteva stanovanjskega kredita pri izračunu plačila vrtca. Mnenja so, da to
ne bi bilo enako za vse, nekateri kredita ne dobijo zaradi nizkih dohodkov, nekateri plačujejo
najemnino, ipd. Sprejet imajo sklep, da dodatno subvencionirajo mesečno za najstarejšega
otroka v družini v višini 8 EUR za otroke v 1.st.sk. in 7 EUR za otroke v 2. st.sk.
MO PTUJ
Te ugodnosti so sicer nekoč omogočali, vendar so jo pred nekaj leti ukinili. Nekako se je mestni
svet odločil za ukinitev te ugodnosti, saj je takrat začel veljati Zakon o uveljavljanju pravic iz
javnih sredstev, ki je staršem, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok omogočal, da za drugega otroka
plačajo 30% plačila po zakonu, za vsakega naslednjega pa so plačila oproščeni. Ne smemo pa
pozabiti še nekaj; od leta 2017 odobrene ugodnosti občin ne sodijo v izračun glavarine (MF dopis št. 4102-80/2017/1 z dne 27. 10. 2017). Nudijo pa nekatere druge ugodnosti za starše.
LJUTOMER
Občina Ljutomer upošteva stanovanjski kredit družin pri izračunu plačila vrtca v postopku
ugotavljanja neto dohodka na družinskega člana. Olajšavo imajo urejeno s sklepom
občinskega sveta. Olajšave ne more uveljavljati družina, ki ima v lasti še kakšno nepremičnino,
ki je opredeljena kot stanovanjska, ne glede na stanje te nepremičnine ali delež lastništva.
Včasih se pojavijo dileme pri dokazilih o ustreznosti kredita in podobno.
MARKOVCI
Občina Markovci upošteva stanovanjski kredit pri izračunu plačila vrtca in sicer se v takem
primeru plačilo vrtca staršem dodatno zniža za en plačilni razred. Pogoj je, da gre za
stanovanjski kredit, kakršenkoli drugi kredit, kljub temu, da rešuje stanovanjsko problematiko
družine, se ne upošteva.
Akt
se
nahaja
na
naslednji
povezavi:
http://www.lexlocalis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=d71e78d5-2bde-4d309d80-a2d32a945d36

V zvezi s sprejetim sklepom nimajo težav. Pristojni CSD v primeru vloge za znižano plačilo
vrtca pri izdaji odločbe upošteva sprejeti sklep Občine Markovci, kadar vlagatelj v vlogi
navede in izkaže najetje stanovanjskega kredita.
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RAČE - FRAM
Občina Rače-Fram ima v sklepu o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine
Rače-Fram,
do
katerega
lahko
dostopate:
http://www.lexlocalis.info/KatalogInformacij/VsebinaDokumenta.aspx?SectionID=e5ea5b67-ee78-44b8-920a42be7e23df05, določeno, da se staršem s stalnim prebivališčem v občini Rače-Fram za njihove
otroke, vključene v oddelek I. starostnega obdobja v enotah javnih vrtcev v Račah in Framu
plačilo, določeno v skladu z zgoraj navedenim sklepom, dodatno zniža za 10 %.
Občina Rače-Fram staršem, ki želijo za svojega otroka v času šolskih poletnih počitnic ob vsaj
enomesečni ali največ dvomesečni (julij, avgust) odsotnosti rezervirati mesto v izbrani enoti
(oddelku), omogoča plačilo za mesec, ko je otrok neprekinjeno odsoten (od prvega dne do
zadnjega dne posameznega meseca), v višini 40 % njim določenega zneska plačila.
Podobno je določeno v primeru, ko je otrok v trajanju najmanj mesec dni nepretrgano odsoten
zaradi težjih zdravstvenih težav (težje bolezni) – staršem se zniža plačilo tako, da znaša višina
plačila 40 % siceršnje mesečne obveze. To dodatno subvencijo lahko uveljavljajo za en mesec
v koledarskem letu in ob predložitvi dokazil (potrdilo izbranega pediatra in kopija bolnišnične
oz. specialistične obravnave).
Posebej pa Občina Rače-Fram pri višini plačila vrtca stanovanjskih kreditov svojih občanov ne
upošteva.
DOBROVNIK
Občina Dobrovnik ne upošteva stanovanjskega kredita pri izračunu plačila vrtca.
JESENICE
Občina Jesenice zagotavlja dodatno ugodnost staršem - upoštevanje stanovanjskega kredita,
in sicer v sklopu sklepa o določitvi cen programov vrtca. Na podlagi vloge in predloženih
dokazil o dodatnem znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno delo, in sicer na
naslednji način, ki ga v nadaljevanju navajamo.
Staršem otrok se upošteva dejstvo najetega stanovanjskega kredita in se plačilo staršev za
otroka oziroma starejšega otroka, v kolikor je v vrtec vključenih več otrok, zniža za en plačni
razred kot bi ga sicer določil pristojni center za socialno delo, pod naslednjimi pogoji:
da je vlagatelj član mlade družine. Za mlado družino se šteje družina z vsaj enim otrokom,
v kateri nobeden od staršev ni star več kot 30 let ne glede na starost otrok v družini oziroma
družina, v kateri nobeden od staršev ni star več kot 35 let pod pogojem, da noben otrok v
družini ni šoloobvezen. Za stare 30 let oziroma 35 let se štejejo vsi, ki dopolnijo to starost v
letu, ko se vloži zahtevek. Kot mlade družine se upoštevajo ne samo življenjske skupnosti obeh
staršev in otrok, ampak tudi vse druge družinske oblike;
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da s stanovanjskim kreditom družina rešuje prvi stanovanjski problem za kar predloži
naslednja dokazila:
o
namensko kreditno pogodbo v slovenskem jeziku (v kolikor je sklenjena v tujem jeziku
je vlagatelj dolžan predložiti prevod le te),
o
prodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše oziroma izpiske iz
zemljiške knjige v primeru novogradnje ali rekonstrukcije stanovanjske hiše;
da je vsaj en član mlade družine zemljiškoknjižni lastnik nepremičnine za katerega imajo
najet stanovanjski kredit;
da so starši uvrščeni v 2. do vključno 6. dohodkovni razred po odločbi za določitev
pravice do otroškega dodatka pristojnega centra za socialno delo.
Pravica do znižanega plačila zaradi odplačevanje stanovanjskega kredita pripada staršem od
prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge za uveljavljanje pravic iz javni sredstev .
Zaenkrat ne beležijo kakšne težave v zvezi navedeno dodatno ugodnostjo za starše.
APAČE
Stanovanjskega kredita občina Apače ne upošteva. Občinski pravilnik je objavljen tukaj:
www.lex-localis.info št. 16/19. Težav / dilem ne zaznavajo.

Lep pozdrav,
Jasmina Vidmar, l.r.
Generalna sekretarka SOS
Pripravila: Barbara Horvat, sekretariat
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