
	 	 MEDOBČINSKI	URADNI	VESTNIK	 ŠT.	6	–	31.	3.	2016

105

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Starše(MUV, št. 6/12), 
je Občinski svet Občine Starše na svoji 10. redni seji, dne 16. 
marca 2016, sprejel

S K L E P
o spremembah in dopolnitvah sklepa o določitvi cen 

vzgojnovarstvenih programov enot vrtcev v občini Starše

1. člen
V Sklepu o določitvi cen vzgojnovarstvenih programov enot 

vrtcev v občini Starše (MUV, št. 17/08, 21/10 in 14/12) se bese-
dilo dosedanjega prvega odstavka 5. točke zamenja z besedilom:

»Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvo-
mesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto v 
izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo v mesecu, ko je otrok v 
celoti odsoten, 20 % njim določenega zneska plačila;

To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom 
stalno prebivališče v občini Starše, za starše, ki imajo skupaj 
z otrokom stalno prebivališče v občini Starše in imajo otroka 
vključenega v vrtec, ki izvaja predšolsko vzgojo po prilagojenih 
programih, za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico 
razlike med ceno programa in plačilom staršev.«

2. člen
Besedilo prvega odstavka 7. točke se zamenja z besedilom:
» V skladu z drugim in tretjim odstavkom 17. člena pravil-

nika o metodologiji lahko za čas nepretrgane daljše bolezenske 
odsotnosti otroka (več kot en mesec) vrtec s soglasjem občine na 
osnovi vloge staršev in predložitvi zdravniškega potrdila, star-
šem plačilo zniža tako, da se v mesecih, ko je otrok odsoten, za 
dneve odsotnosti določi plačilo v višini 20 % njim določenega 
zneska. Ta oprostitev velja samo za starše s stalnim bivališčem 
v občini Starše, ki obiskujejo vrtce v občini Starše in za starše, 
ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Starše in 
imajo otroka vključenega v vrtec, ki izvaja predšolsko vzgojo po 
prilagojenih programih.«

3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Medob-

činskem uradnem vestniku.
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