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1110. Sklep o znižanju plačil staršev zaradi odsotnosti otrok, rezervacij ter o drugih
posebnostih, stran 3059.

  

Na podlagi 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, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO, 55/17), 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 16. člena Statuta Občine Žiri
(Uradni list RS, št. 68/17) je Občinski svet Občine Žiri na 5. redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel

S K L E P 

o znižanju plačil staršev zaradi odsotnosti otrok, rezervacij ter o drugih
posebnostih 

1. člen 

Otrok vključen v vrtec na območju Občine Žiri, ki je opravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se
cena programa zniža za strošek neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev
in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina zavezanka.

Otrok je opravičeno odsoten, če starši do 7.30 obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti, in sicer z
dnem prejema sporočila. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z dnem prejema
sporočila.

Otrok je opravičeno odsoten tudi v primeru odjave v času dežurstva.

Če je otrok prisoten še izven poslovnega časa vrtca, starši otrok doplačajo za dodatnih:

– do 15 minut 10 €,

– od 16 do 30 minut 25 €,

– od 31 do 45 minut 40 €,

– od 46 do 60 minut 60 €.

2. člen 
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Staršem otrok, za katere je Občina Žiri po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca
se dodatno zniža v primeru upravičenega uveljavljanja poletne in izredne rezervacije. Razliko do
cene programa vrtcu poravna Občina Žiri.

3. člen 

(poletna rezervacija) 

Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju
od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka
najmanj 30 koledarskih dni, vendar največ dva meseca.

Starši so rezervacijo dolžni vrtcu napovedati na pripravljenem obrazcu najpozneje 15 dni pred
prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.

Za čas koriščenja rezervacije starši otroka plačajo 50 % zneska, ki jim je določen z odločbo o
višini plačila, in sicer za program, v katerega je otrok vključen.

4. člen 

(izredna rezervacija) 

Starši lahko uveljavljajo izredno rezervacijo zaradi poškodbe ali dolgotrajne bolezni na strani
vpisanega otroka, ki je iz teh razlogov odsoten iz vrtca neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni.

Starši najkasneje v roku 8 dni od zaključka odsotnosti otroka občinski upravi predložijo obrazec z
mnenjem vodje vrtca in zdravniškim potrdilom otroka.

Rezervacija na podlagi zdravniškega potrdila vključenega otroka iz razloga zdravstvenih težav
drugih družinskih članov ni upravičena.

Za čas koriščenja izredne rezervacije starši plačajo 50 % zneska, ki jim je določen z odločbo o
višini plačila, in sicer za program, v katerega je otrok vključen.

5. člen 

Izredno rezervacijo ni moč nadaljevati s poletno rezervacijo.

Rezervacijo v prej navedenih oblikah je možno koristiti skupno največ tri mesece v šolskem letu.

6. člen 

V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Občina Žiri po veljavnih predpisih dolžna kriti
del cene programa, financira oziroma sofinancira iz državnega proračuna, staršem znižanja iz 3. in 4.
člena tega sklepa ne pripadajo.
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7. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa
se začne s 1. 4. 2019.

Št. 602-0015/2019-1

Žiri, dne 29. marca 2019

 

Župan 

Občine Žiri

mag. Janez Žakelj l.r.
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