MESTNA OB INA NOVO MESTO
OB INSKA UPRAVA
Oddelek za družbene dejavnosti
Novo mesto, Seidlova cesta 1
tel.: 07-39-39-255
Datum: 4.5.2007

ODDAJA VLOG ZA ZNIŽANO PLA ILO VRTCA
ZA OTROKE - NOVINCE, vklju ene v vrtec v šolskem letu 2007/08
Po Pravilniku o pla ilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 129/06), imajo vsi starši otrok novincev možnost uveljavljanja znižanja pla ila na podlagi vloge, ki jo vložijo pri pristojnemu
ob inskemu organu. Pri izpolnjevanju vloge je potrebno upoštevati naslednja navodila:
• Vlogo za znižano pla ilo vrtca lahko oddajo vsi starši, ki imajo stalno prebivališ e v Mestni ob ini
Novo mesto in želijo uveljavljati znižano pla ilo vrtca od 1.9.2007 do 31.12.2007.
• Starši, ki nimajo stalnega prebivališ a v Mestni ob ini Novo mesto, oddajo vlogo v ob ini, kjer
imajo prijavljeno stalno prebivališ e.
• Za otroke, katerih starši so tujci, lahko oddajo vlogo za znižano pla ilo vrtca, e ima vsaj eden
izmed staršev za asno prebivališ e v Mestni ob ini Novo mesto in je zavezanec za dohodnino v
Republiki Sloveniji.
• Tistim staršem, ki znižanja ne bodo uveljavljali, bo vrtec v asu vklju enosti otroka v vrtec
izstavljal ra une v višini polnega pla ila, ki znaša 80% od cene programa, v katerega je vklju en
otrok.
• Pla ilo, ki ga bo dolo il pristojni ob inski upravni organ, bo veljalo od 1.9.2007 do 31.12.2007.
• Staršem, ki že imajo vklju ene otroke v program vrtca v šolskem letu 2006/07 in so zanje že oddali
vlogo za znižano pla ilo vrtca, ni potrebno za otroka - novinca vložiti nove vloge, pa pa dopolnijo
že vloženo vlogo na Oddelku za družbene dejavnosti (lahko tudi po telefonu).
• Starši, ki letos prvi oddajate vlogo ne pozabite, da je za uveljavitev znižanega pla ila vrtca za
leto 2008, potrebno ponovno oddati vlogo, in sicer z novimi podatki in prilogami (dohodnina za
leto 2006, …), najkasneje do 15.11.2007.
Popolna vloga mora vsebovati:
potrditev zaposlitve v letu 2005 (potrditev delodajalca),
odlo bo o odmeri dohodnine za leto 2005 ali pisno pooblastilo pristojnemu
državnemu organu za pridobitev le-te,
dav ni obra un akontacije dohodnine od dohodka, doseženega z opravljanjem
dejavnosti za leto 2005 (samostojni podjetniki), oz. pooblastilo pristojnemu organu za
pridobitev le-tega;
potrdilo o višini zavarovalne osnove za leto 2005 (samostojni podjetniki), oz. pisno
pooblastilo pristojnemu državnemu organu za pridobitev le-tega;
potrdilo o pla anih prispevkih za socialno varnost iz državnega prora una za leto
2005 (samostojni ustvarjalci na podro ju kulture);
potrdilo delodajalca o bruto pla i za obdobje zadnjih treh mesecev pred oddajo vloge
( e starši niso bili v delovnem razmerju vseh 12 mesecev);
potrdilo zavoda za zaposlovanje o brezposelnosti;
potrdilo o prejemanju oziroma pla evanju preživnine;
potrdilo o prejetih bruto pokojninah v letu 2005;

za polnoletne družinske lane, ki niso zavezanci za pla ilo dohodnine v RS, vlagatelj
priloži drugo ustrezno potrdilo izpla evalca o dohodkih v letu 2005;
za polnoletne družinske lane, ki nimajo dohodkov, vlagatelj priloži ustrezni
dokument o njihovem statusu;
Starši, ki prejemajo denarno socialno pomo , so za as prejemanja te pomo i oproš eni pla ila vrtca,
e vlogi za znižano pla ilo vrtca priložijo odlo bo pristojnega centra za socialno delo o dodelitvi
denarne socialne pomo i.
Pla ilo staršev se dolo i na podlagi lestvice, ki starše razvrš a v pla ilne razrede, upoštevaje bruto
mese ni dohodek na družinskega lana v primerjavi s povpre no bruto pla o na zaposlenega v
Republiki Sloveniji in upoštevaje premoženje družine kot to dolo a Pravilnik o pla ilih staršev za
programe v vrtcih.
e se med letom spremeni število družinskih lanov ali e pride do zaposlitve ali izgube zaposlitve
enega izmed družinskih lanov ali sprememb vrste virov dohodkov ali do namestitve otroka v rejniško
družino ali drugo obliko institucionalnega varstva, se pla ilo dolo i na novo. Vlagatelj je dolžan
sporo iti tudi spremembo stalnega prebivališ a.
Spremembo mora vlagatelj sporo iti pristojnemu organu v roku 15 dni, ko je sprememba nastala.
Sprememba se ugotavlja na osnovi ustreznega dokumenta. Novo pla ilo se uveljavi s prvim dnem
naslednjega meseca po nastanku spremembe. e pristojni organ ugotovi neresni nost podatkov,
dolo i polno pla ilo vrtca za celotno obdobje od dolo itve pla ila.
Vloge (obr.1,82) z navodili za izpolnjevanje dobite v knjigarnah ali na spletni strani:
http://www.novomesto.si/si/obcina/uprpost/postopki/04/. Prosimo, da navodila natan no preberete
in oddate popolne vloge.
Vloge je potrebno oddati do 30.6.2007 za enote pri OŠ, oz. do 15.7.2007 za vse ostale vrtce na
Mestni ob ini Novo mesto, Oddelku za družbene dejavnosti, Seidlova cesta 1, soba 31/I. Popolne
vloge je možno poslati tudi priporo eno po pošti.
Vloge oddajte pravo asno in ob uradnih dnevih, to je:
ob ponedeljkih: od 7.30 do 15.00 ure,
ob sredah: od 7.30 do 16.30. ure in
ob petkih: od 7.30 do 14.00 ure.
Ob torkih in etrtkih ni uradnih ur.
Za dodatna pojasnila se lahko obrnite na Oddelku za družbene dejavnosti, oziroma pokli ete na
telefonsko številko 07/39-39-255 (Ivanka Kumelj).

