
 

70 Uradni list RS, št. 70/2005  
z dne 26. 7. 2005 

3173. Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervacij v vrtcih Mestne občine Novo mesto, Stran 7594.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 113/03 – UPB1), drugega odstavka 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni 
list RS, št. 44/96, 39/97 – odločba US, 1/98, 84/98, 44/00 – odločba US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov 
v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) ter 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 68/01 in 44/02) je Občinski svet Mestne občine Novo 
mesto na 22. seji dne 11. 7. 2005 sprejel

S K L E P  

o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in rezervacij v vrtcih Mestne občine Novo mesto

1. člen

Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje:

– Dnevni odbitek za živila v vrtcu znaša 360 SIT. 

– Dnevni odbitek za živila v družinskem varstvu znaša 400 SIT. 

– Cena za starše velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto.

2. člen

Kombinirani oddelek se obračunava po starosti otrok. Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca, po izpolnjeni starosti treh let.

3. člen

Cena za otroke s posebnimi potrebami, integrirane v redne oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o 
usmeritvi. Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok ali stroški spremljevalca.

4. člen

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil v sorazmernem deležu s plačilom določenim z odločbo o višini plačila za 
program vrtca. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.

5. člen

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni skupni odsotnosti v obdobju junij–september rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma oddelku, plačajo za mesec, ko je otrok 
odsoten, 70% njim določenega zneska plačila. O odsotnosti obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun se izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. 

To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto, za druge starše pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med 
ceno programa in plačilom staršev. 

To pravico lahko v breme proračuna Mestne občine Novo mesto uveljavijo tudi starši s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Novo mesto, katerih otroci so vključeni 
v javne vrtce v drugih občinah, če jo je skladno z odločitvami teh občin možno uveljavljati.

6. člen
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Izpis otroka iz vrtca je možen samo s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu.

7. člen

Poslovni čas vrtca je 9 Uradni Vsaka ura nad 9 ur prisotnosti otroka v vrtcu se obračuna v vrednosti 1.000,00 SIT. Hkrati to velja tudi za vsako začeto uro prisotnosti otroka v 
vrtcu po poslovnem času.

8. člen

Cene za programe v vrtcih se z indeksom rasti življenjskih potrebščin uskladijo enkrat letno, in sicer 1. januarja vsako leto. 

Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko vrtec ali pristojni upravni organ ustanoviteljice predlaga uskladitev cene, če se v vmesnem obdobju bistveno spremenijo 
elementi, ki so podlaga za določitev cene.

9. člen

Z dnem veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep št. 153-14-5/2004 z dne 14. 12. 2004.

10. člen

Ta sklep začne veljati 1. avgusta 2005 in se objavi v Uradnem listu RS.

Št. 153-14-9/2005

Novo mesto, dne 11. julija 2005.

Župan  
Mestne občine Novo mesto  
mag. Boštjan Kovačič l. r.

Na vrh

<< Nazaj
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