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uveljavljajo samo za najstarejšega otroka. 
6. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo 

staršev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti 
otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. Za otroke iz drugih ob-
čin, se občinam, plačnicam razlike med ceno programa in plači-
lom staršev, za ta mesec zaračuna samo proporcionalni del razlike 
med ceno programa in plačilom staršev.

7. Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrt-
cev in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih ob-
činah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov vrtcev pristoj-
ni organ Občine Kungota.

8. Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca po 
objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.
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Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
št.100/05-UPB in 25/08), Pravilnika o metodologiji za oblikova-
nje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 
RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 3. in 12. člena Pravilnika o pla-
čilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 
79/08) in 17. člena Statuta Občine Kungota (Ur. l. RS, št. 12/04, 
18/07 in MUV 13/08) je občinski svet občine Kungota na 14. 
redni seji dne 11. februarja 2009 sprejel

S K L E P
o določitvi cene programov predšolske vzgoje v VIZ 

Kungota 

1. V VIZ Kungota se potrdijo naslednje cene programov in 
cene prehrane;

PROGRAM I. 
STAROSTNO 

OBDOBJE

II. 
STAROSTNO 

OBDOBJE

CENA 
PREHRANE

CELODNEVNO 
VARSTVO

407,00 EUR 313,00 EUR 2.25 EUR

POLDNEVNO 
VARSTVO

346,00 EUR 266,00 EUR 1,87 EUR

KRAJŠI 
PROGRAM

0,00 EUR 250,00 EUR 0,38 EUR

2. Pri obračunavanju stroškov za prehrano v času otrokove 
odsotnosti iz vrtca, se staršem odšteje sorazmerni delež za ne-
porabljena živila v višini plačila za posamezen program vrtca. V 
kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 9. ure, se 
cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške neporablje-
nih živil z naslednjim dnem.

3. Starši občani občine Kungota, ki imajo vpisane otroke v 
vrtcih občine Kungota, lahko enkrat letno uveljavijo olajšavo tudi 
v primeru, ko gre za neprekinjeno enomesečno ali dvomesečno 
odsotnost otroka v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Plačilo 
staršev v tem primeru znaša 30 % določenega prispevka njihove-
ga plačilnega razreda. Odsotnost otroka pa so starši dolžni vrtcu 
napovedati najpozneje do 25. junija. 

4. Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše 
od enega meseca, za področje predšolske vzgoje pristojni organ 
Občine Kungota na osnovi vloge staršev ob predložitvi ustrezne-
ga zdravniškega potrdila plačilo staršev za program vrtca zniža 
tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30 % njim določenega 
plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca oprosti. O zmanj-
šanem plačilu v prvem mesecu odsotnosti otroka zaradi bolezni 
in oprostitvi v naslednjih dveh mesecih odloči pristojni organ s 
sklepom. V primeru, da traja bolezen otroka več kot tri mesece, 
organ ponovno odloči o pravici za največ tri mesece na osnovi 
vloge starša za podaljšanje veljavnosti sklepa o oprostitvi plačila 
vrtca za čas daljše bolezni otroka, ki ji je priloženo novo zdrav-
niško potrdilo.

5. Pravico iz tretje in četrte točke tega sklepa lahko v breme 
proračuna občine Kungota uveljavljajo starši v primeru, da je v 
vrtec vključen samo en otrok iz družine. V primeru, da sta v vrtec 
vključena dva ali več otrok iz iste družine, lahko starši pravico 


