
oBirNA PoDdETRTEK
Tr5ka cesta 59
3254 Podietrtek

Stevilka: 032-0004 12022-8

Datum: 06.04.2022

OBdINSKEMU SVETU
oBEINE PODdETRTEK

ZADEVA: GRADIVO K 7. TOCKI DNEVI\-EGA REDA 22, REDNE SEJE
oBdINSKEGA SVETA OBEINE PODCETRTEK

NASLOV: Predlog Sklepa o odsotnosti otrok iz vrtcev

GRADIVO PRIPRAVILA: Obdina Poddetrtek

GRADIVO PREDLAGA: Peter Misja, Llpan

POROCEVALKA: Simona Selekar, vi5ja svetovalka zafrnance in druZbene
dejavnosti

PREDLOG SKLEPA:

Predlog sklepa se nahaja v prilogi.

Peter Misja, L r.
ZUPAN

Prilogi:
obrazlolitev
predlog sklepa

{'{i
,E
t

a



V
oBerNA robenrnrnx

Tr5ka cesta 59,3254 Poddetrtek

Tel.: (03) 8l 82 780; E-po5ta: tajnistvo.obcina[Jipodcetrtck.si

Stevi lka: 032-OoO4 I 2022-8
Datum: 06.04.2022

OBEINSKEMU SYETU
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Zadevaz Predlog Sklepa o odsotnosti otrok iz vrtcev

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluZbo (Uradni
list RS, 3t.97103,77105,120105,93115 in59ll9,: v nadaljevanju Pravilnik) v 17. dlenu doloda, da se

zadas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, cena programaznrtaza stro5ke neporabljenih Zivil.
Tako zniLana cena je podlaga za pladilo starSev in pladilo razlike med ceno programa in pladilom
star5ev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. Ce je otrok zaradi bolezni ali drugih razlogov
odsoten dalj dasa, lahko pristojni organ lokalne skupnosti dolodi, da vrtec obraduna pladilo star5ev
na podlagi cene, ki je poleg stro5kov zaLivila 5e dodatno zniLana. Natandnejia pravila o odsotnosti
in obradunavanju cen programov v dasu otrokove odsotnosti (npr. razlogih, ki se Stejejo za
opravideno odsotnost, odStevanju zneska za neporabljena Zivila, prvi dan upo5tevanja otrokove
odsotnosti) dolodi s sklepom lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca. Prav tako Pravilnik v 18. dlenu
doloda, da mora lokalna skupnost, ki star5em prizna popust oziroma niZje pladilo med poditnicami
ali iz razloga opravidene odsotnosti, hkrati zagotoviti tudi pladilo celotne razlike med pladilom
starSev v dasu poditni5ke ali druge odsotnosti otroka in ceno programa, razen stro5kov Zivil.

Glede strnjene odsotnosti otrok v dasu poletnih poditnic je Obdina Poddetrtek Ze do sedaj
sofinancirala stro5ke pladila vzgojnine in za vsako posamezno leto je obdinski svet na svoji seji
sprejel sklep glede strnjene odsotnosti otrok iz obdine Poddetrtek izvrtcev, in sicer v trajanju 30
dni, v dasu od 01. julija do 3l . avgusta vsako leto. V izogib vsakoletnemu sprejemanju navedenega
sklepa predlagamo, da se to podrodje trajno uredi. Predlaga se, da obdina sofinancira za otroke s
stalnim bivali5dem v Obdini Poddetrtek vnaprej najavljeno strnjeno odsotnost otrok iz vrtcev v
trajanju 30 dni v mesecu juliju ali avgustu, in sicer stro5ke star5a za 50o/o njihovega dolodenega
pladila zaprogram vrtca po odlodbi.

Poleg navedenega pa se predlaga tudi sofinanciranje strnjene odsotnosti otrok iz vrtcev zaradi
bolezenskih stanj, ki zahtevajo daljSo neprekinjeno odsotnost otroka (najmanj 30 in ne ved kot 90
dni), kar bi star5i lahko zahtevali najved enkrat. Vlogi za tovrstno rubr"n.i;o bi star5i morali
predloZiti tudi ustrezno zdravniSko potrdilo. Vrtec bi obradunal pladilo star5ev t"uko, du se zmanj5a
pladilo star5ev za 50%o njihovega dolodenega pladila za program vrtca po odlodbi, v katerega jetil
otrok vkljuden pred odsotnosdo.

Obe subvenciji lahko star5i, ki imajo
za otroka. zakaterega se ne sofinanc;
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Pripravila: Simona Selekar
vi5ja svetovalka I

.v vrtec hkrati vkljudenega ved kot enega otroka, uveljavijo le
ira pladilo star5ev iz dfi.avnega proraduna.
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PREDLOG

Datum:
Stevilka:

Na podlagi 17. in 18. dlena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,
ki izvajajo javno sluZbo (Uradni list RS,5t. 97103,77105,120/05,93115 in 59/19) ter 17. dlena

Statuta Obdine Poddetrtek (Uradni list RS, 5t. 43I2018-UPB), je Obdinski svet Obdine
Poddetrtek na ... . redni seji, dne . . ., sprejel naslednji

SKLEP
o odsotnosti otrok iz vrtcev

1. Obdina Poddetrtek sofinancira za otroke s stalnim bivaliSdem v Obdini Poddetrtek vnaprej
najavljeno stmjeno odsotnost otrok iz vrtcev v trajanju 30 dni v mesecu juliju ali avgustu,

stro5ke star5a za 50% njihovega dolodenega pladila za program vrtca po odlodbi.

2. Obdina Poddetrtek sofinancira za otroke s stalnim bivali5dem v Obdini Poddetrtek strnjeno
odsotnost otrok iz vrtcev zaradi bolezenskih stanj otrok4 ki zahtevajo daljSo neprekinjeno
odsotnost otroka (najmanj 30 in ne ved kot 90 dni) najved enkrat letno. Star5i uveljavljajo
dodatno miZanje pladila v vrtcu s pisno vlogo in predloZitvijo ustreznih zdravni5kih potrdil.
Vrtec obraduna pladilo starSev tako, da se mranjSa pladilo star5ev za 50Vo njihovega
dolodenega plai,ila za program vrtca po odlodbi, v katerega je bil otrok vkljuden pred
odsotnostjo.

3. Star5i, ki imajo v vrtec hkrati vkljudenega ved kot enega otroka, lahko uveljavijo zniZano
pladilo le za otroka, za katerega se ne sofinancira pladilo star5ev iz drZavnega proraduna.

4. Ta sklep zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Peter Misja
Zupan


