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Na podlagi 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 62/10 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne________sprejel  

 
 
 

S K L E P 
 
 

1.  
 
V Sklepu o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 73/12) se spremeni besedilo prve alinee 5. točke, ki se na novo 
glasi: 
 

– »upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v 
dohodkovni razred pri uveljavljanju zniţanega plačila vrtca. 

 
Olajšava se prizna staršem, ki so uvrščeni od 2. do vključno 6. dohodkovnega 
razreda in so predloţili dokazila o reševanju prvega stanovanjskega problema na 
območju Mestne občine Nova Gorica. V kolikor so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, se 
plačilo vrtca dodatno zniţa za en dohodkovni razred. 

 
Vlagatelj, ki na Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, v 
točki III. f. izpolni zahtevo za upoštevanje drugih okoliščin pri določitvi zniţanja plačila 
vrtca in navede odplačevanje stanovanjskega kredita, s katerim si druţina rešuje prvi 
stanovanjski problem, mora vlogi priloţiti naslednja dokazila:  

– namensko kreditno pogodbo, iz katere je razvidna višina mesečne anuitete 
in rok črpanja sredstev, ki mora znašati najmanj 10 let,  

– kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše 
oziroma izpisek iz zemljiške knjige v primeru novogradnje ali rekonstrukcije 
stanovanjske hiše.  

Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem zniţanju plačila vrtca odloča 
pristojni center za socialno delo. 
 
Pravica do zniţanega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita pripada 
staršem od prvega dne naslednjega meseca po vloţitvi Vloge za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev.« 

 
2.  

 
V 7. točki se doda drugi odstavek, ki se glasi: 

 
»Pravica do zniţanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne 
naslednjega meseca po vloţitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec 
pred pridobitvijo pravice do zniţanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na 
dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do zniţanega plačila z dnem 
dejanske vključitve otroka v vrtec.« 

 



 

3.  
 
Ta sklep se objavi v Uradnem listu  Republike Slovenije in začne veljati naslednji dan po 
objavi, uporablja pa se od 1. 1. 2013. 
 
 
 
Številka: 602-13/2012 
Nova Gorica,    
 
  Matej Arčon 

ŢUPAN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Številka: 602-13/2012-30 
Nova Gorica, 7. 1. 2013 

 
 

O B R A Z L O Ţ I T E V 
 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je na seji dne 20.09.2012 sprejel Sklep o 
določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 73/12), v katerem je med drugim določil tri dodatne olajšave za 
starše, ki se financirajo iz proračuna Mestne občine Nova Gorica in sicer: 
– upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri določitvi  

prispevka staršev,  
– financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni in  
– začasnega izpisa v poletnih mesecih. 
 
Glede na to, da se od 01.01.2012 postopek o zniţanju plačila vrtca izvaja na 
pristojnih centrih za socialno delo, nas je CSD Nova Gorica v dopisu z dne 
30.08.2012 obvestil, da vplačane anuitete stanovanjskega kredita ne morejo 
odštevati od bruto dohodka, kot je določal takrat veljaven sklep Mestnega sveta 
Mestne občine Nova Gorica, saj razpolagajo le z neto dohodki vlagateljev oziroma 
staršev. Mestna občina Nova Gorica je upoštevala predlog CSD Nova Gorica, zato je 
bil dne 20.09.2012 sprejet Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih 
vrtcih v Mestni občini Nova Gorica, v katerem je bilo določeno, da se vplačane 
anuitete stanovanjskega kredita odštevajo od neto dohodkov vlagateljev. 
Ker nas je CSD Nova Gorica ponovno obvestil, da tudi na ta način ne morejo 
upoštevati dodatnih ugodnosti, smo zaprosili pristojno ministrstvo za nadgradnjo 
aplikacije, ki jo uporablja CSD Nova Gorica. Predlogu ni bilo ugodeno, zato smo 
skladno z okroţnico Ministrstva za šolstvo in šport pripravili nov predlog, ki je vezan 
na zniţanje dohodkovnih razredov staršev.  
S predlogom ţelimo dodatno pomagati socialno ogroţenim druţinam, tako kot se to 
izvaja v nekaterih občinah v Sloveniji (npr. Mestna občina  Ljubljana). 
Dodatna olajšava v obliki zniţanja plačila vrtca za en dohodkovni razred se prizna 
staršem, ki so uvrščeni od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda in so predloţili 
dokazila o reševanju prvega stanovanjskega problema na območju Mestne občine 
Nova Gorica. V kolikor so izpolnjeni vsi navedeni pogoji, se plačilo vrtca dodatno 
zniţa za en dohodkovni razred. 
Pravica do zniţanega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita pripada 
staršem od prvega dne naslednjega meseca po vloţitvi Vloge za uveljavljanje pravic 
iz javnih sredstev na pristojni center za socialno delo. Uveljavljanje dodatne olajšave 
med koledarskim letom ni moţno, saj zakonodaja tega ne omogoča (42. člen Zakona 
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 s spremembami)). 
 
Gre za tiste druţine, katerih povprečni mesečni dohodek na osebo znaša do 64% 
povprečne slovenske neto plače (do 632 €) in bodo plačevali do 43% cene programa 
vrtca (največ do 206,43 €). Trenutno veljavna neto plača znaša 987,39 €. 
 
Višina plačila staršev za izbrani dnevni program vrtca, glede na dohodkovni razred: 
 
 
 



 

Dohodkovni 
razred 

Povprečni mesečni 
dohodek na osebo v % 

od neto povprečne 
plače ( 987,39€) 

Plačilo staršev  
v % od cene 

programa 

Cena za d. p.  
1-3 let  

 
(480,08 €) 

Cena za  d. p. 
3-4 let oz. 

kombinirani 
(357,01€) 

Cena za d. p.  
4-6 let 

 
(335,55 €) 

1. do 18% 0 -    -    -    

2. nad 18% do 30% 10% 48,01 € 35,70 € 33,56 € 

3. nad 30% do 36% 20% 96,02 € 71,40 € 67,11 € 

4. nad 36% do 42% 30% 144,02 € 107,10 € 100,67 € 

5. nad 42% do 53% 35% 168,03 € 124,95 € 117,44 € 

6. nad 53% do 64% 43% 206,43 € 153,51 € 144,29 € 

7. nad 64% do 82% 53% 254,44 € 189,22 € 177,84 € 

8. nad 82% do 99% 66% 316,85 € 235,63 € 221,46 € 

9. nad 99% 77% 369,66 € 274,90 € 258,37 € 

 

Olajšavo zaradi najema kredita je v letu 2011 uveljavljalo 221 staršev. Za 130 staršev 
se je zniţalo plačilo za en plačilni razred, za 14 staršev se je zniţalo plačilo za dva 
plačilna razreda, za 77 staršev pa se kljub upoštevanju anuitet stanovanjskega 
kredita, plačilni razred ni spremenil. Glede na to, da so se v letu 2012 postopki 
odločanja o razvrstiti v plačilne razrede izvajali na pristojnih centrih za socialno delo, 
smo za podatke zaprosili Center za socialno delo Nova Gorica, vendar iz odgovora 
ugotavljamo, da CSD Nova Gorica ne vodi evidence o številu staršev, katerim je bil 
zaradi stanovanjskega kredita zniţan plačilni razred. 
Ocenjujemo, da bi za financiranje dodatne olajšave za starše v zvezi s 
stanovanjskimi krediti morali zagotoviti predvidoma 50.000,00 € v proračunu Mestne 
občine Nova Gorica za leto 2013. Višina sredstev je odvisna od števila upravičencev, 
izbrane vrste programa, dohodkovnega razreda vlagatelja in datuma vključitve otroka 
v vrtec. 
 

Skladno z 32. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, 
št. 62/10 s spremembami) pripada staršem pravica do zniţanega plačila vrtca od 
prvega dne naslednjega meseca po vloţitvi vloge na pristojni center za socialno delo. 
V praksi prihaja do primerov, da so lahko otroci vključeni v vrtec takoj, ko potrebujejo 
varstvo oziroma ko ima vrtec prosto mesto. Ob sedanji pravni ureditvi pomeni, da 
morajo starši za mesec, ko vloţijo vlogo in istočasno vključijo otroka v vrtec, kriti ceno 
programa za vrtec v višini najvišjega dohodkovnega razreda (9. razred). V izogib 
takšnim situacijam predlagamo, da se staršem v takih primerih prizna subvencija 
občine tudi v obdobju od dejanske vključitve otroka v vrtec, do datuma pridobitve 
pravice do zniţanega plačila, če so pravočasno oddali vlogo na pristojni center za 
socialno delo. 
 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloţeno 
gradivo in sprejme predlagani sklep. 
 
Pripravili: 
Metka Gorjup                                                                                              Matej Arčon 
Načelnica oddelka za druţbene dejavnosti                                                    ŢUPAN 
                                                                                            
Majda Stepančič 
Višja svetovalka za druţbene dejavnosti 
 
 
PRILOGA:  
Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini 
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 73/12) 


