Občinski svet – Consiglio comunale

Na podlagi 28.b člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO in 55/17) in 27.
člena statuta Mestne občine Koper (Uradne objave št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št.
90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), je Občinski svet Mestne občine Koper na seji dne 19. decembra
2019 sprejel naslednji

SKLEP
o dodatni ugodnosti pri plačilu cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne
občine Koper

1.

S tem sklepom se staršem, zakonitim zastopnikom oziroma skrbnikom otrok (v nadaljevanju:
staršem), za katere je Mestna občina Koper, skladno z odločbo o znižanem plačilu vrtca
pristojnega centra za socialno delo dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu,
prizna dodatna ugodnost pri plačilu cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne
občine Koper.
2.
Dodatna ugodnost iz prejšnje točke se prizna staršem, ki predložijo dokazila o reševanju prvega
stanovanjskega problema z nakupom nepremičnine na območju Mestne občine Koper in za
katero odplačujejo stanovanjski kredit, pod pogojem, da imata starš, ki je kreditojemalec in
otrok na naslovu nepremičnine, za katero odplačujejo stanovanjski kredit, prijavljeno stalno
prebivališče, hkrati pa nihče od oseb, ki se upoštevajo v postopku odločanja o znižanem plačilu
vrtca ni lastnik ali solastnik drugih stavb ali delov stavb.
3.
Podrobnejši pogoji in postopek za uveljavljanje dodatne ugodnosti pri plačilu cene vrtca se
določijo s posebnim sklepom Župana.
4.
Določilo iz 2. točke tega sklepa velja izključno za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno
prebivališče v Mestni občini Koper.
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5.
Ob izpolnitvi vseh pogojev, se staršem plačilo cene vrtca, ki jim je določeno z odločbo
pristojnega centra za socialno delo, še dodatno zniža za 10,00 EUR mesečno.
6.
Pravica do dodatne ugodnosti pri plačilu cene vrtca pripada upravičencem od prvega dne
naslednjega meseca po vložitvi vloge.
.
7.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od
01.01.2020 dalje.
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