4. člen
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, vrtcih s koncesijo ali zasebnih vrtcih, ki imajo z
Mestno občino Novo mesto sklenjeno letno pogodbo o financiranju, na območju Mestne občine Novo mesto, ob
predložitvi dokazil o 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 9. dohodkovnega
razreda.
Vlagatelj mora sočasno, ko vloži vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja
uveljavlj anje pravic iz javnih sredstev, vrtcu, v katerega je otrok vključen, posredovati podpisano izjavo, da
uveljavlja nižje plačilo vrtca zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema.
Izjavi je potrebno priložiti naslednja dokazila :
namensko kreditno pogodbo za stanovanjski kredit, iz katere je razvidna višina mesečne anuitete in rok
črpanja sredstev,
kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne občine Novo
mesto ali izpisek iz zemljiške knjige, oziroma v primeru novogradnje kupoprodajno pogodbo za nakup
nepremičnine (parcele) ali izpisek iz zemljiške knjige in pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano na
vlagatelja ali vlagateljevega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja, oziroma v primeru
rekonstrukcije stanovanjske hiše pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano na vlagatelja ali
vlagateljevega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja, vse na območju Mestne občine Novo
mesto in
potrdilo banke o odplačevanju kredita iz prve alineje tega odstavka, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev
(pri vsakokratni izdaji odločbe pristojnega centra).
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka nižjo ceno vrtca upošteva vrtec, v katerega je otrok vključen.
Ugodnost iz tega člena se lahko upošteva največ za čas odplačevanja kredita.
Če je otrok že vključen v vrtec in staršem skladno z zakonom ni potrebno letno oddajati vloge za uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev, posredujejo starši, ki uveljavljajo dodatno znižanje zaradi odplačevanja stanovanjskega
kredita, vrtcu izjavo in bančno potrdilo o rednem odplačevanju kredita do 31.8. tekočega leta za uveljavljanje pravice
v novem šolskem letu.
Pravica do nižjega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita iz 1. odstavka tega člena, pripada staršem
od prvega dne naslednjega meseca po posredovanju izjave z vsemi dokazili iz 2. odstavka tega člena vrtcu, v
katerega je otrok vključen, če starš že ima odločbo pristojnega centra za socialno delo o znižanem plačilu vrtca. V
primeru, da je otrok vključen v vrtec med mesecem in starši iz upravičenih razlogov niso mogli oddati vloge v
preteklem mesecu, temveč so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do
nižjega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. Staršem, ki so že oddali vlogo za uveljavljanje pravic iz
javnih sredstev na pristojni center za socialno delo, pa je še niso prejeli, pripada pravica do nižjega plačila vrtca
zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni center za socialno delo. Po prejemu odločbe o določitvi višine
plačila za program vrtca s strani centra za socialno delo, vrtec poračuna višino plačila od prvega dne naslednjega
meseca po vložitvi vloge na pristojni center za socialno delo.
Reševanje osnovnega stanovanjskega problema pomeni nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na
območju Mestne občine Novo mesto ali nakup nepremičnine za gradnjo ali rekonstrukcije nepremičnine na območju
Mestne občine Novo mesto, če vlagatelj z družino v nepremičnini dejansko stalno prebiva oziroma bo dejansko
stalno prebival po končani izgradnji ali rekonstrukciji, kar potrjuje s svojim podpisom na izjavi, da uveljavlja nižje
plačilo vrtca zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema. Adaptacija stanovanjske hiše brez gradbenega
dovoljenja ne pomeni reševanje osnovnega stanovanjskega problema.
Nižje plačilo vrtca iz tega člena velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine, in sicer je vključen v enega
izmed vrtcev, navedenih v 1. odstavku tega člena. V kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste
družine, nižje plačilo velja samo za najstarejšega otroka.

