
Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Rače-Fram
Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške regije, št. 11/2016

Datum sprejema: 02.06.2016
Datum objave: 06.06.2016
Datum začetka veljavnosti: 07.06.2016 Datum prenehanja

veljavnosti:
08.09.2017

Datum začetka uporabe: 01.09.2016

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih - ZVrt  (Uradni list  RS, št.
100/2005 – UPB2 25/08, 98/2009 - ZIUZGK, 36/2010, 62/2010 – ZUPJS in 40/2012 - ZUJF), 24.
in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/2010,
40/2011, 40/2012 - ZUJF, 14/2013, in 99/2013), 77. do 79. člena Zakona za uravnoteženje javnih
financ – ZUJF (Uradni list RS, št. 40/2012,104/2012 - ZIPRS1314, 105/2012, 25/2013 - odl. US,
46/2013 -  ZIPRS1314-A,  99/2013 -  ZUPJS-C,  99/2013 -  ZSVarPre-C,  101/2013 -  ZIPRS1415,
107/2013 - odl. US in 85/2014), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo  (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005 in 120/2005) in 15. člena Statuta
Občine Rače-Fram (MUV, št. 27/2011 in 2/2015), je Občinski svet Občine Rače-Fram na 13. redni
seji, dne 2. junija 2016, sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine

Rače-Fram

1.
V javnih vrtcih v občini Rače-Fram (enoti vrtcev pri OŠ Rače in pri OŠ Fram) se cene DNEVNIH
PROGRAMOV vzgoje  in  varstva  predšolskih  otrok  določijo  v  naslednjih  mesečnih  višinah  na
otroka:
- prvo starostno obdobje:          400,58 EUR,
- kombinirani oddelki:                300,64 EUR,
- drugo starostno obdobje:         280,80 EUR.
KRAJŠE OBLIKE vzgoje in varstva niso organizirane kot samostojni oddelki. V primeru koriščenja
t. i. poldnevnega varstva (5-urno) se cena posamezne vrste dnevnega programa zniža za višino
dnevnega zneska neizkoriščenega obroka prehrane (malice), upoštevajoč mesečno povprečno 21
delovnih dni.

2.
Višino plačila oz. znižanega plačila staršev, na podlagi oddane vloge, določa pristojni center za
socialno delo (CSD), v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev.
Višina plačila staršev je odvisna od dohodkov družine in posledično uvrstitve v plačilni razred (od
1. – 9.). Staršem, ki pri CSD ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca, izstavi vrtec račun v višini
najvišjega  dohodkovnega  razreda  (9.  dohodkovni  razred),  kar  pomeni  obvezo  plačila  77  %
veljavne cene programa, ki ga otrok obiskuje.
Staršem  otrok  s  stalnim  prebivališčem  v  občini  Rače-Fram,  ki  so  vključeni  v  oddelke  I.
starostnega obdobja v kateri od enot javnih vrtcev na območju občine Rače-Fram, se s strani
CSD določeno plačilo še dodatno zniža in sicer za 10 % (ta ugodnost za kombinirane oddelke in
oddelke  II.  starostnega  obdobja  ne  velja).  Za  vse  otroke,  ki  imajo  skupaj  s  starši  stalno
prebivališče v drugi občini oz. je po odločbi CSD zavezanec za pačilo starš iz druge občine, je
osnova za določitev plačila staršev cena programa iz 1. točke tega sklepa.

3.
Dnevni strošek prehrane v ceni programov znaša v:
* v oddelkih I. starostnega obdobja =1,65 EUR,
- od tega: zajtrk 0,33 EUR, kosilo 1,07 EUR, malica 0,25 EUR;
* kombiniranih oddelkih in oddelkih II. starostnega obdobja = 1,74 EUR,
- od tega: zajtrk 0,34 EUR, kosilo 1,10 EUR, malica 0,30 EUR.
Za dneve odsotnosti otroka iz vrtca se prispevek staršev za prehrano sorazmerno zniža in sicer v
odvisnosti od dnevnega stroška živil v ceni programa ter razmerja med določenim plačilom za
odsotnega otroka in najvišjim možnim plačilom staršev.
Za starše, ki plačujejo najvišji možni prispevek (t.j. 77 % cene programa), je to znižanje za vsak
dan otrokove odsotnosti enako polni višini dnevnega stroška živil.

4.
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Znesek  v  višini  razlike  med  polnimi  cenami  programov  predšolske  vzgoje  in  fakturiranimi
obvezami  staršem,  ki  imajo  skupaj  z  otrokom  stalno  prebivališče  v  občini  Rače-Fram  ter
obvezami, ki  za drugega ali  nadaljnje otroke iz istih družin bremenijo državni proračun, krije
proračun Občine Rače-Fram na osnovi mesečnih e-računov in ustrezne dokumentacije.
Sredstva za mesece, ko je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji
normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka (sredstva v višini cene programa brez živil za
število  otrok,  ki  predstavlja  razliko  med dejanskim številom otrok  v  posameznih  oddelkih  in
najvišjim normativnim številom v  teh  oddelkih),  krije  proračun Občine  Rače-Fram na  osnovi
posebnih mesečnih zahtevkov in ustrezne dokumentacije.

5.
Račune  za  plačilo  razlike  med veljavnimi  cenami  programov javnih  vrtcev  na  območju  naše
občine in plačilom staršev, ki imajo s predšolskimi otroki stalno prebivališče v drugih občinah,
slednjim na podlagi mesečnih obračunov izstavljata zavoda OŠ Rače in OŠ Fram neposredno.

6.
Starši, ki želijo za svojega otroka, ki ima stalno prebivališče na območju občine Rače-Fram, ob
eno-  ali  največ  dvomesečni  odsotnosti  v  času  poletnih  počitnic  (julij,  avgust)  obdržati  oz.
rezervirati mesto v izbrani enoti oz. oddelku vrtca (velja za vse vrtce, tudi tiste izven občine Rače-
Fram), plačajo za mesec, ko je otrok v celoti odsoten, 40 % njim določenega zneska plačila. V
primeru,  da  je  sočasno  v  vrtec  vključenih  več  otrok  iste  družine,  ta  ugodnost  velja  le  za
najstarejšega otroka.
Za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče izven občine Rače-Fram in njihovi otroci
obiskujejo vrtec v Račah ali Framu, za obračun višine obveze za čas poletne odsotnosti otrok
veljajo določila njihove matične občine, ki  je plačnica razlike med ceno programa in plačilom
staršev (domicilna občina).

7.
Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka (v trajanju najmanj mesec dni), ki ima stalno
prebivališče v občini Rače-Fram, lahko (kateri koli) vrtec, ki ga tak otrok obiskuje, s soglasjem
Občine Rače-Fram na osnovi individualne pisne vloge staršev in predložitve zdravniškega potrdila
– izvida zdravnika specialista in potrdila izbranega pediatra z obrazložitvijo (vrsta in čas trajanja
bolezni, poškodbe, hospitalizacije ipd., vključno z navedbo potrebnega časa domače oskrbe ),
staršem zniža plačilo in sicer tako, da znaša višina plačila 40 % siceršnje mesečne obveze.
Dokumentirano vlogo je potrebno oddati najkasneje v 15 dneh po vnovični vrnitvi otroka v vrtec.
To dodatno subvencijo  je,  ne glede na morebitni  daljši  čas otrokove odsotnosti  iz  vrtca,  ob
izpolnjevanju pogojev mogoče uveljaviti le za en mesec v koledarskem letu.
V  primeru,  da  je  v  vrtec  sočasno  vključenih  več  otrok  iste  družine,  je  to  boniteto  mogoče
uveljaviti le za (naj)starejšega otroka.

8.
Starši vpisujejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega leta, ki traja od 1. septembra do
31. avgusta naslednje leto.
V primeru vpisa otroka v vrtec ali izpisa otroka iz vrtca sredi (katerega koli) meseca se obveza
plačila  proporcionalno zniža  in  sicer  glede na število  dni  prisotnosti  otroka v  vrtcu  v  prvem
mesecu vpisa oz. zadnjem mesecu izpisa. To določilo se upošteva tudi pri obračunu višine plačila
za druge občine, ki plačujejo razliko med ceno programa in plačilom staršev.
V primeru, da starši otroka tekom leta izpišejo iz vrtca (ne glede na razlog) in ga nato ponovno
vpišejo, je otrok pri ponovnem vpisu obravnavan v skladu z določili Pravilnika o postopku vpisa in
kriterijih za vključitev ter sprejem otrok v javna vrtca na območju občine Rače-Fram (MUV, št.
3/2012, 5/2012, 21/2012 in 2/2013).

9.
Z ozirom na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini Rače-Fram lahko število
otrok v posameznih oddelkih enot vrtca v sklopu OŠ Rače in OŠ Fram preseže republiški normativ
za največ 2 (dva) otroka.

10.
Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa oddelka vrtca ne pridejo po svojega
otroka, lahko vrtec staršem zaračuna v znesku = 4 EUR za vsako začeto uro zamude.

11.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa se
od 1. 9. 2016 dalje.

Lex localis http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/TiskDokumenta.aspx?S...

2 od 3 12.12.2022, 08:14



Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati  dosedanji  sklep o določitvi  cen programov v naših
vrtcih (MUV, št. 2/2015).

Številka: 034-13/112/2016
Datum: 3. junij 2016

Župan Občine Rače-Fram
Branko Ledinek s. r.
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