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Županu Mestne občine Novo mesto
Članicam in članom Občinskega sveta

Novo mesto, 20. 10. 2016

ZADEVA: Predlog sklepa k Predlogu sklepa o določitvi cen programov

in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih

s koncesijo Mestne občine Novo mesto
Spoštovani župan, spoštovane članice in člani občinskega sveta Mestne občine Novo mesto,
v obravnavo 10. točke današnje seje Občinskega sveta vlagam naslednji sklep:
»Spremeni se 1. odstavek 4. člena Sklepa, tako da se glasi: Starši otrok, za katere je Mestna občina Novo
mesto po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka vključenega v dnevni ali
poldnevni program v javnih vrtcih ali vrtcih s koncesijo na območju Mestne občine Novo mesto, ob
predložitvi dokazilo reševanju osnovnega stanovanjskega problema, plačajo za en dohodkovni razred nižjo
ceno, glede na dohodkovni razred, ki ga določi Center za socialno delo, in sicer od 2. do vključno 7.
dohodkovnega razreda.«
S predlaganim sklepom so v popust vključeni vsi razredi, razen dveh najvišjih (8. in 9. razred). Predlog
utemeljujem

s tem, da je iz obrazložitve razvidno, da je ta novi popust namenjen staršem, ki imajo

stanovanjski kredit in jim plačevanje vrtca predstavlja (pre)visoko finančno breme. Ti starši so namreč
obremenjeni ne samo z zneskom kredita, ampak tudi z nepremičnim premoženjem,

ki so ga z najemom

kredita pridobili, to premoženje pa se jim šteje kot prihodek in jih zato še dodatno prikrajša za posamezne
socialne ugodnosti.
Menim, da subvencija staršem v dveh najvišjih razredih ne bo dosegla svojega učinka. Gre za družine, kjer
je povprečni dohodek na družinskega člana okoli 1000 evrov neto in več, kar pomeni, da imajo starši (ob
predpostavki, dveh staršev z dvema otrokoma) neto plačo okoli 2000 evrov in višjo. Se pravi, da je zelo
težko zagovarjati stališče, da so te družine zaradi plačila vrtca socialno ogrožene.
Opozarjam na dejstvo, da je ugodnost, ki bi jo namenili tudi najpremožnejšim

staršem, dejansko lahko bila

v nasprotju z dikcijami 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS,št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo,
25/08,98/09

- ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJSin 94/10 - ZlU), ki določa, da lahko občina v izjemnih primerih

pri določitvi plačila staršev upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, ki odražajo dejanski socialni položaj
družine in druge alineje sedmega odstavka 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih
(Uradni list RS,št. 129/06 - uradno prečiščeno besedilo, 79/08, 119/08 in 102/09), ki določa, da lahko
občina v izjemnih primerih določi nižje plačilo oziroma izjemoma določi oprostitev plačila oprostitev plačila,
kot bi izhajalo iz plačila na podlagi lestvice, če ugotovi, da kljub večjemu izkazanemu dohodku družina živi v
težkih socialnih razmerah.
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Edini primer občine, ki je vpeljala tovrstno subvencijo, je Mestna občina Ljubljana (vsaj glede na dostopne
informacije). V MO Ljubljana so se odločili, da tovrsten »popust« omogočijo staršem od 2. do 6.
dohodkovnega razreda.
Z našim popravljenim

sklepom, ki vključi tudi 7. dohodkovni razred, bomo zajeli veliko večino staršev,

izpuščenih bo zgolj nekaj odstotkov najpremožnejših,

ki tovrstne subvencije dejansko ne potrebujejo (za

ohranitev svojega materialnega položaja). Po podatkih informacijskega sistema centrov za socialno delo je
namreč v 9. dohodkovnem

razredu zgolj 3,7 odstotka staršev, v 8. dohodkovnem

odstotka. V sedmem dohodkovnem
pa jih je v 5. dohodkovnem

razredu pa zgolj 4,8

razredu je že 12 odstotkov vseh staršev, v 6. pa 14 odstotkov, največ

razredu (17 odstotkov) itd. (vir: članek: Kredit za ene olajšava, za druge zgolj

breme).
Opozarjam na dejstvo, da bomo, če bomo obdržali predlagani sklep Občinske uprave, največje zneske
»oprostili« najbolj premožnim, kar je spet v nasprotju s samim smislom socialnih politik. Starši 9.
dohodkovnega razreda bodo namreč po predlogu

au dobili

popust v všini 41 evrov, starši 8. razreda kar 54,

medtem ko bodo starši 6. razreda prihranili zgolj 32 evrov, starši 5. dohodkovnega razreda (ki je
najštevilčenjši!) pa zgolj 20 evrov.
Menim, da bomo s popravljenim

sklepom dejansko dosegli vse predlagane cilje zastavljenih sprememb, ki

se dotikajo tako socialne kot tudi družinske in demografske politike.
Zato vas prosim za podporo predlaganemu sklepu in vas lepo pozdravljam,

Uroš Lubej,
občinski svetnik
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