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OBČINSKI SVET OBČINE BRDA

Zadeva: SPREMEMBA SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V OBČINI
BRDA (POLETNE REZERVACIJE)
Pravna podlaga:
- Zakona o vrtcih – ZVrt-UPB2
- Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
- Statut Občine Brda
Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja:
Občinska uprava občine Brda, glede na ukrepe za uravnoteženje javnih financ ter na podlagi
zmanjšanja prihodkov občine s strani države, predlaga poenotenje (zmanjšanje odstotka olajšave),
glede na tovrstno ureditev s sosednjih občinah.
Starši otrok, za katere je Občina Brda dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa
predšolske vzgoje v vrtcu, lahko dodatno uveljavljajo naslednje olajšave:
- odsotnost zaradi bolezni: za otroke, ki so nepretrgoma odsotni iz vrtca zaradi bolezni več kot
15 dni, so oproščeni za dejanske dneve bolniške odsotnosti otroka;
- reševanje osnovnega stanovanjska problema (kredit): ob predložitvi dokazil, se dodatno zniža
plačilo vrtca za en dohodkovni razred;
- poletna rezervacija: možnost koriščenja rezervacije za najmanj 1 mesec in največ 2 meseca v
času od 1.7. do 31.8.; starši so oproščeni plačila cene plačilnega razreda, v katerega so po
odločbi uvrščeni.
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Iz gornje tabele je razvidno, da ima občina Brda v primerjavi z ostalimi sosednjimi občinami
najugodnejše olajšave za poletne rezervacije.
Občinska uprava predlaga, da starši otrok, za katere je Občina Brda dolžna po veljavni zakonodaji kriti
del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu (v občini in izven občine) za poletne rezervacije, plačajo
50 % od njihovega z odločbo določenega dohodkovnega razreda.
Cilji:
Občina Brda bi z navedenim ukrepom zmanjšala izdatke ter hkrati obdržala 50% olajšavo za starše, ki
je v primerjavi z ostalimi sosednjimi občinami še vedno ugodna.
Finančne in druge posledice:
S predlagano spremembo bi na letnem nivoju Občina Brda privarčevala sredstva v višini cca 18.000
Eur.
Predlagamo spremembo 6. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Brda.
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Na podlagi 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS, št. 100/05 s spremembami), Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in 16. člena Statuta
občine Brda, je občinski svet Občine Brda na ____ redni seji dne _________ sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Brda

1. člen
Spremeni se 6. člen sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v občini Brda in sicer tako, da
se na novo glasi:
»Starši otrok, za katere je Občina Brda dolžna po veljavni zakonodaji kriti del cene programa
predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat
letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno
odsotnost za najmanj en in največ dva meseca. Starši so začasni izpis dolžni napovedati upravi vrtca v
pisni obliki. Med začasnim izpisom starši plačajo 50 % od njihovega, z odločbo določenega
dohodkovnega razreda. Navedena dodatna olajšava plačil staršev velja le za prvega otroka, če je
istočasno več otrok v družini vključenih v vrtec.«
2. člen
Vsi ostali členi se ne spremenijo in ostanejo v veljavi.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se od
1.6.2015 dalje.
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