Na podlagi 31.člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/08, 98/09, 36/10),
17., 18. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno sluţbo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta občine
Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. št. 33/03, 106/06, 34/04) je Občinski svet občine
Šmartno pri Litiji na svoji 10. redni seji dne, 1.12.2011 sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Šmartno pri Litiji in znižanju
plačil staršev

I.
V javnem vrtcu OŠ Šmartno - Vrtec Ciciban se za posamezne programe predšolske vzgoje
določijo cene, izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo, ki znašajo mesečno na otroka:
PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE
I.starostna skupina – otroci stari od 1-3 let
II.starostna skupina – otroci stari od 3-6 let

OSNOVA v
EUR
490,19
357,25

II.
Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v kombinirani oddelek, je cena
programa, v katerega bi bil otrok vključen, če bi bili oblikovani samo oddelki prvega ali
drugega starostnega obdobja.
III.
Starši otrok, za katere je Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji dolţna kriti del
cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju
od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost najmanj en
in največ dva meseca. Starši so jo dolţni vrtcu pisno napovedati najmanj en teden pred prvim
dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 2,50 EUR za vsak delovni
dan napovedane odsotnosti otroka.
Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem obračuna tudi neprekinjena najmanj
enomesečna opravičena odsotnost otroka zaradi bolezni, kar se dokazuje s kopijo originalnega
zdravniškega potrdila.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji ni
zavezanka za doplačilo do polne cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki
je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila
razliko med plačilo rezervacije s strani staršev in ceno programa.
IV.
Starši otrok lahko med letom začasno izpišejo otroka, vendar največ za dva meseca in so za
čas izpisa dolţni plačati rezervacijo mesta v višini 80% od višine plačila, določene po
Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.

V.
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje
v občini Šmartno pri Litiji in zniţanju plačil staršev, objavljen v Uradnem listu RS, št. 123/08.
VI.
Ta sklep začne veljati naslednji z dnem objave v Uradnem listu RS, uporabljati pa se začne s
1.1.2012.
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