
	 	 MEDOBČINSKI	URADNI	VESTNIK	 ŠT.	27	–	1.	12.	2021

IV.
Razlike do polnih cen programov predšolske vzgoje se fi-

nancirajo iz občinskega proračuna kot razlika glede na dejanska 
plačila staršev.

V.
V primeru začasne odsotnosti otroka v vrtcu zaradi bolezni 

(na podlagi ustreznih zdravniških potrdil) se mesečno plačilo 
zmanjša:
- za odsotnost krajšo od treh zaporednih delovnih dni se 

oskrbnina ne zniža,
- za odsotnost otroka od tri do deset zaporednih delovnih dni 

se oskrbnina zniža za stroške prehrane v sorazmerju s pla-
čili staršev,

- za odsotnost otroka več kot 10 zaporednih delovnih dni se 
oskrbnina obračuna na dneve prisotnosti otroka.

VI.
V času poletnih počitnic (v mesecu juliju in avgustu) lahko 

starši uveljavljajo rezervacijo, in sicer enkrat za neprekinjeno od-
sotnost najmanj 10 delovnih in največ 30 koledarskih dni.

V času rezervacije plačajo starši 30 % plačila.
Rezervacijo v času poletnih počitnic morajo starši vnaprej 

pisno napovedati.
Za napovedane odsotnosti otrok med letom, neprekinjeno več 

kot 5 delovnih dni, se oskrbnina zniža za stroške prehrane v so-
razmerju s plačili staršev.

Napoved vseh odsotnosti otroka mora biti pisno napovedana 
najmanj 3 dni pred nameravano odsotnostjo.

VII.
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo star-

šev proporcionalno zniža glede na število dni prisotnosti otroka v 
vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa).

To določilo se upošteva tudi pri obračunu višine plačila za 
druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in plači-
lom staršev.

Starši lahko otroka kadarkoli trajno izpišejo iz vrtca. Izpisani 
otrok nima prednosti pri ponovnem sprejemu v vrtec.

Izjavo o izpisu otroka iz vrtca morajo starši izpolniti v roku 
30-ih dni pred želenim datumom izpisa. Odpovedni rok začne 
teči z dnem oddaje pisne odpovedi v upravi zavoda.

VIII.
Starši vpisujejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega 

leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.

IX.
Prispevek staršev za bivanje otroka v vrtcu po zapiralnem 

času vrtca je 6,55 EUR na uro. Vrtec to uporabi v primeru več-
kratnega neodgovornega odnosa staršev in neupoštevanja obra-
tovalnega časa vrtca.
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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, 55/17, 18/21) in 4. člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 59/19) in 15. 
člena Statuta Občine Vuzenica (MUV št. 31/10-UPB in 12/14) je 
Občinski svet Občine Vuzenica na 22. redni seji, dne 25. novem-
bra 2021 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov javnega vrtca Vuzenica

I.
V javnem vrtcu Vuzenica se cene programov vzgoje in var-

stva predšolskih otrok določijo mesečno na otroka v naslednjih 
višinah:

Dnevni programi:
- prvo starostno obdobje  500,79 EUR
- drugo starostno obdobje  409,73 EUR

II.
Dnevni strošek prehrane v ceni programa je 2,00 EUR, od 

tega je dnevna cena kosila 1,16 EUR.

III.
Plačila staršev se določijo na osnovi Zakona o uveljavlja-

nju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 
40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 
14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US in 51/16 – odl. 
US, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19) (v nadaljevanju za-
kon). Višina plačila staršev je odvisna od razvrstitve v plačil-
ni razred, kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano  
plačilo.

Če starši vloge za znižano plačilo vrtca ne vložijo, plačajo 
najvišje plačilo v skladu z zakonom.

Staršem, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v ob-
čini Vuzenica se za otroke vpisane v Vrtec Vuzenica na osnovi 
zakona določeno plačilo dodatno zmanjša, in sicer:
- za 40 % določene cene dnevnega programa, za starše, ka-

terih otroci so vključeni v programe prvega starostnega ob-
dobja,

- za 45 % določene cene dnevnega programa, za starše, ka-
terih otroci so vključeni v programe drugega starostnega 
obdobja,

- za 40 % določene cene dnevnega programa, za starše, ka-
terih otroci so vključeni v programe drugega starostnega 
obdobja za krajši čas bivanja, zmanjšano za delni strošek 
živil.

Za otroke, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v drugi 
občini, je osnova za določitev plačil staršev cena programa iz I. 
točke tega sklepa.
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X.
Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrtca in 

plačilom staršev, ki imajo stalno bivališče v drugih občinah, iz-
stavlja tem občinam na podlagi obračunov vrtcev pristojni organ 
uprave Občine Vuzenica.

XI.
Ta sklep začne veljati 15. dan po objavi v Medobčinskem ura-

dnem vestniku, uporablja pa se od 1.1.2022 dalje. Z uveljavitvijo 
novega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programa 
vrtca Vuzenica (Medobčinski uradni vestnik, št. 31/20).
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