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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (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 in 14/15 –
ZUUJFO in 55/17), 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, 16. člena Statuta Občine Starše
(MUV, št. 1/17 in 35/17) in 71. člena Poslovnika Občinskega
sveta Občine Starše (MUV, št. 18/16 in 5/19), je Občinski svet
Občine Starše na 5. redni seji 22. maja 2019 sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno varstvenih programov enot vrtcev v
občini Starše
1. člen
V Osnovni šoli Starše v enotah vrtca Najdihojca in Pikapolonica na območju občine Starše se za posamezne programe vrtcev,
določijo naslednje cene programov:
VRSTA PROGRAMA

CENA

Dnevni program – prvo starostno obdobje

494,42 EUR

Dnevni program – drugo starostno obdobje

406,68 EUR

Poldnevni program – drugo starostno
obdobje

362,17 EUR

Navedene cene veljajo od 1. 6. 2019.
2. člen
Plačila staršev se določijo na podlagi veljavne zakonodaje.
3. člen
Staršem s stalnim prebivališčem na območju občine Starše
se za otroke, vpisane v vrtec v Občini Starše, ki so v skladu s
pravilnikom uvrščeni od 1. do vključno 7. plačilnega razreda, na
podlagi veljavne zakonodaje določeno plačilo zmanjša za 20 %,
od 8. plačilnega razreda dalje pa za 10%.
Dodatno znižanje iz prejšnjega odstavka velja samo v primeru, da je v vrtec vključen samo en otrok, v primeru, da sta v vrtec vključena hkrati dva ali več otrok, pa dodatno znižanje velja
samo za najstarejšega otroka vključenega v vrtec.
4. člen
Dnevni strošek živil za otroke vključen v ceno programa je:
- zajtrk
0,55 EUR
- malica
0,43 EUR
- kosilo
1,30 EUR
SKUPAJ:
2,28 EUR

ŠT. 11 – 29. 5. 2019

Za stroške neporabljenih živil znižana cena programa je v primeru napovedane odsotnosti otroka podlaga za plačilo staršev in
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije
lokalna skupnost zavezanka. V kolikor starši obvestijo vrtec do
9. ure, se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške
neporabljenih živil z naslednjim dnem.
5. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomesečni neprekinjeni odsotnosti v času šolskih poletnih počitnic rezervirati
mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo za mesec, ko je
otrok odsoten, rezervacijo v višini 20 % njim določenega zneska
plačila.
To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom
stalno prebivališče v občini Starše ter 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 velja to določilo samo v soglasju z
občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev.
Določilo iz prvega odstavka te točke velja samo v primeru,
da je v vrtec vključen samo en otrok, v primeru, da sta v vrtec
vključena hkrati dva ali več otrok, pa rezervacija velja samo za
najstarejšega otroka vključenega v vrtec.
6. člen
Za zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa
vrtca ne pridejo po svojega otroka, lahko vrtec staršem zaračuna 8 EUR za vsako začeto uro. Vrtec to uporabi le v primeru
večkratnega, ponavljajočega, neodgovornega odnosa staršev in
neupoštevanja obratovalnega časa vrtca.
7. člen
Za čas neprekinjene daljše bolezenske odsotnosti otroka v
trajanju najmanj 30 koledarskih dni, se na osnovi vloge staršev,
ob predložitvi zdravniškega potrdila, plačilo staršev za program
vrtca zniža tako, da znaša plačilo 20 % njim določenega plačila.
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.
8. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati Sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov
enot vrtcev v občini Starše (Medobčinski uradni vestnik, št.
8/16).
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