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Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o
vrtcih - ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU,
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 24. in 31. člena Zakona
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS,
št. 62/2010, 40/2011, 40/2012 - ZUJF, 14/2013, in 99/2013), 77. do
79. člena Zakona za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Uradni
list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – ZIPRS1314, 105/12,
25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13
– ZOsn-I, 63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – ZDavNepr, 107/13 – odl.
US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta Občine
Kungota (MUV, št. 8/2018), je Občinski svet Občine Kungota na
4. redni seji, dne 27. marca 2019, sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno varstvenih programov pri JVIZ OŠ
Kungota na območju občine Kungota
1.
V JVIZ OŠ Kungota (v nadaljevanju v Vrtcu pri OŠ Kungota)
se cene vzgojno varstvenih programov predšolskih otrok določijo v naslednjih mesečnih višinah:
prvo starostno obdobje:
444,95 EUR,
drugo starostno obdobje:
344,24 EUR,
kombiniran oddelek:
358,92 EUR.
2.
Višino plačila oz. znižanega plačila staršev, na podlagi oddane vloge, določa pristojni center za socialno delo (CSD), v skladu
z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Višina plačila staršev je odvisna od dohodkov družine in posledično uvrstitve v plačilni razred (od 1. – 9.). Staršem, ki pri
CSD ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, izstavi vrtec račun v
višini najvišjega dohodkovnega razreda (9. dohodkovni razred),
kar pomeni obvezo plačila 77 % veljavne cene programa, ki ga
otrok obiskuje.
3.
Dnevni strošek prehrane v ceni programov je 1,24 EUR.
Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca se prispevek staršev za
prehrano sorazmerno zniža in sicer v odvisnosti od dnevnega
stroška živil, v kolikor je pravočasno javljeno vrtcu odsotnost. V
kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 7.30 ure,
se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške neporabljenih živil istega dne.
4.
Račune za plačilo razlike med veljavnimi cenami programov
javnega vrtca na območju naše občine in plačilom staršev, ki
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imajo s predšolskimi otroki stalno prebivališče v drugih občinah,
na podlagi mesečnih obračunov, izstavlja OŠ Kungota neposredno.
5.
Starši, ki želijo za svojega otroka, ki ima stalno prebivališče
na območju občine Kungota, ob eno - ali največ dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic (julij, avgust) obdržati oz. rezervirati mesto v izbrani enoti oz. oddelku Vrtca pri OŠ Kungota,
plačajo za mesec, ko je otrok v celoti odsoten, 30 % njim določenega zneska plačila.
Odsotnost otroka zaradi uveljavljanja rezervacije so starši
dolžni napovedati do roka, ki ga določi Vrtec pri OŠ Kungota.
Za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče izven
občine in njihovi otroci obiskujejo vrtec v občini Kungota, za
obračun višine obveze za čas poletne odsotnosti otrok veljajo določila njihove matične občine, ki je plačnica razlike med ceno
programa in plačilom staršev.
6.
Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka (v trajanju
najmanj mesec dni), ki ima stalno prebivališče v občini Kungota,
lahko vrtec, na osnovi individualne pisne vloge staršev in predložitve zdravniškega potrdila izbranega pediatra z obrazložitvijo (vrsta in čas trajanja bolezni, poškodbe, hospitalizacije ipd.,
vključno z navedbo potrebnega časa domače oskrbe), staršem
zniža plačilo in sicer tako, da znaša višina plačila 30 % siceršnje
mesečne obveze.
7.
V primeru vpisa otroka v vrtec ali izpisa otroka iz vrtca sredi
(katerega koli) meseca se obveza plačila proporcionalno zniža
in sicer glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v prvem
mesecu vpisa oz. zadnjem mesecu izpisa. To določilo se upošteva tudi pri obračunu višine plačila za druge občine, ki plačujejo
razliko med ceno programa in plačilom staršev.
V primeru, da starši otroka tekom leta izpišejo iz vrtca (ne
glede na razlog) in ga nato ponovno vpišejo v vrtec se obračunajo stroški začasnega izpisa v višini 30 % njim določene višine
plačila.
Starši lahko s podpisom izjave najavijo vpis otroka, ki bo začel obiskovati vrtec med tekočim letom in v tem primeru plačajo
od začetka šolskega leta pa vse do dejanske vključitve mesečno
rezervacijo v višini 10 % ekonomske cene programa, v katerega
bo otrok vključen.
Starši morajo najaviti izpis otroka vsaj 30 dni pred dnem izpisa, in sicer s podpisom posebnega obrazca - Odjava otroka, ki ga
oddajo na upravi vrtca ali ga pošljejo po klasični pošti.
8.
Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa enote Vrtca pri OŠ Kungota ne pridejo po svojega otroka, vrtec staršem zaračuna v znesku = 8 EUR za vsako začeto uro zamude.
Starši otroka plačajo zamudno uro tudi v primeru, ko je otrok
v vrtcu prisoten več kot 9 ur dnevno (14. člen Zakona o vrtcih,
kjer je navedeno, da je najdaljši program dnevni program, ki lahko traja do največ 9 ur in se kot tak tudi šteje za javno službo.
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Če je otrok v vrtcu več kot 9 ur, je storitev javne službe že izkoristil, zato daljšo prisotnost starši plačajo v višini polnega stroška,
ki nastane).
9.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se od 1.4.2019 dalje.
10.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati dosedanji Sklep o
določitvi cen vzgojno varstvenih programov vrtca na območju
Občine Kungota (Medobčinski uradni vestnik, št. 29/2016).
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