Na podlagi 31. člena Zakon o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09-ZIUZGK,
36/10,62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12 – ZUJF), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS št. 97/03, 77/05 in 120/05), Sklepa o
določitvi cen programov in rezervaciji v javnem vrtcu Krkine lučke, pri Osnovni šoli Vavta vas (Uradni
list RS št. 63/08) ter 19. člena Statuta Občin Straža (Uradni list RS št. 7/07, 27/08 in38/13) je Občinski
svet Občine Straža na redni __________ seji, dne ______ sprejel

PRAVILNIK
o spremembi Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas in o
plačevanju oskrbnine

1. člen
S to spremembo Pravilnika se spreminja Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni
šoli Vavta vas in o plačevanju oskrbnine, ki ga je sprejel Občinski svet Občine Straža 07.04.2011.
2. člen
Spremeni se drugi odstavek 22. člena Pravilnika, ki se po novem glasi:
»Začasno je mogoče otroka izpisati iz vrtca tudi v času poletnih mesecev in sicer v času od 01.06 do
31.08. Začasni izpis/rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30
in največ 60 koledarskih dni. Izpis otroka iz vrtca mora biti podan pisno. Izpis otroka iz vrtca je možen,
če je izjava o izpisu oddana vsaj 15 dni pred izpisom.«
3. člen
Spremeni se 23. člen Pravilnika, ki se po novem glasi:
»Starši lahko otroka trajno izpišejo iz vrtca. Izpis otroka mora biti podan pisno. Trajni izpis otroka iz
vrtca je možen, če je izjava o izpisu oddana vsaj 15 dni pred izpisom. Izpisani otrok nima prednosti pri
ponovnem sprejemu v vrtec, oziroma pri ponovnem vpisu, ki ga obravnava komisija za sprejem otrok v
vrtec razen v primeru, če so starši otroka izpisali iz vrtca zaradi bolezni.«
4. člen
Spremni se prvi odstavek 25. člena Pravilnika, ki se po novem glasi:
»Oskrbnina se zniža v naslednjih primerih:
Za vsak dan odsotnosti otroka od naslednjega sporočenega dne dalje se odštejejo stroški neporabljenih
surovih živil v sorazmerni višini plačila staršev od ekonomske cene programa. Pri bolniških odsotnostih
na podlagi zdravniških potrdil, ki trajajo neprekinjeno nad 30 dni in pri začasnih odjavah v poletnih
mesecih, se oskrbnina obračuna in prizna na način in v višini, ki ga je določila oz. sprejela lokalna
skupnost, iz katere otrok izhaja. Vrtec obračuna plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov
živil še dodatno znižana.»

5. člen
Spremembe Pravilnika o sprejemu otrok v vrtec Krkine lučke pri Osnovni šoli Vavta vas in o plačevanju
oskrbnine začnejo veljati naslednji dan po sprejemu na seji občinskega sveta.
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