Na podlagi ____ člena odloka o ustanovitvi Javnega zavoda OŠ bratov Letonja, je Svet zavoda
OŠ bratov Letonja na svoji seji dne 5.10.2010 sprejel pravilnik o načinu plačevanja staršev
predšolskih otrok za programe v vrtcu Sonček. Na podlagi potrditve Sveta Občine Šmartno ob
Paki se izdaja naslednji

PRAVILNIK
O NAČINU PLAČEVANJA STARŠEV PREDŠOLSKIH OTROK
ZA PROGRAME V VRTCU SONČEK

1. člen
S tem pravilnikom se določajo plačila staršev za programe v vrtcu Sonček. Vrtec Sonček izvaja
naslednje programe:
- celodnevni program (6-9 ur) za otroke I. starostnega obdobja ( v času od 5.30
do 16.00 (ali kako drugače) ure;
- celodnevni program (6-9 ur) za otroke II. starostnega obdobja ( v času od
5.30 do 16 (ali kako drugače) ure;
- poldnevni program (4-6 ur) za otroke I. ali II. starostnega obdobja.
2. člen
Določanje višine plačila, določitev plačila, uveljavljanja znižanega plačila, oprostitev plačila in
polno plačilo za programe predšolske vzgoje je določeno s Pravilnikom o plačilih staršev za
programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 44/96, 1/98, 84/98, 44/2000, 102/2000, 92/2002, 120/2003,
110/2005, 45/2006).
3. člen
Starši so dolžni sporočiti odsotnost otroka do 8.00 ure zjutraj. Za vsak dan odsotnosti se
odšteje cena hrane, če je otrok pravočasno odjavljen, torej do 8.00 ure zjutraj.

4. člen
Programi se v delu oskrbnine plačujejo za vse mesece v enaki višini. Pri izračunu prispevka za
prehrano se upošteva število delovnih dni v mesecu, brez sobot.
Izjeme:
-

-

-

Starši otrok, za katere je Občina Šmartno ob Paki po veljavni zakonodaji dolžna kriti
del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo počitniško rezervacijo
enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo
za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca, pisno pa jo
morajo najaviti upravi vrtca osem dni pred pričetkom koriščenja. V času koriščenja
počitniške rezervacije plačajo starši mesečno 20 % prispevka iz plačilnega razreda, ki
jim je bil določen z odločbo.
V primeru, da je otrok zaradi bolezni neprekinjeno odsoten 21 delovnih dni (cel
mesec), lahko starši na podlagi zdravniškega potrdila uveljavljajo znižanje plačila v
višini 50 % prispevka, ki jim je določen z odločbo.
V primeru odsotnosti otroka z motnjami v telesnem in duševnem razvoju zaradi
bolezni plačajo starši 50 % prispevka, ki jim je določen z odločbo.

-

V primeru, da starši izpišejo otroka iz vrtca Sonček in ga nato ponovno vpišejo v isti
vrtec, se staršem zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. Stroški
začasnega izpisa znašajo 40 % prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je bil določen z
odločbo.
4.a člen

Za starše otrok iz drugih občin, ki obiskujejo vrtec Sonček, se upoštevajo pravila, ki jih določi
občina, v kateri imajo stalno prebivališče.

5. člen
Izpis in vpis je možen na začetku ali v sredini meseca (1. ali 15. v mesecu). Pri vpisu morajo starši
plačati strošek vpisnine. Za otroka, ki je bil sprejet ali izpisan med mesecem, se oskrbnina
zaračuna za cel mesec, če je vpisan več kot pol meseca. Če je bil otrok vpisan manj kot polovico
meseca, se zaračuna polovični znesek oskrbnine.
6. člen
Poslovni čas vrtca Sonček je od 5.30 do 16.00 ure (oz. kako drugače) – odvisno od potreb staršev.
V okviru tega poslovnega časa se otroci vključujejo v skladu z izbranim programom, ki je
opredeljen v 1. členu tega pravilnika.
Starši, ki ne bodo upoštevali vključitve v program po 1. členu in bodo izbrani čas prekoračili, so
dolžni plačati dodatni znesek, ki znaša za vsako začeto uro 6,00 € (znesek je fiksni). Znesek ni
subvencioniran.
7. člen
Starši so dolžni svoje obveznosti poravnati v terminu, ki jim je določen na položnici (do 18. v
mesecu).
V primeru, da starši kljub prejetemu opominu svojih obveznosti ne poravnajo tri mesece zapored,
vrtec Sonček pri pristojnem sodišču (Okrajno sodišče v Velenju) vloži predlog za izvršbo.

8. člen
Starši so dolžni vsako spremembo, ki vpliva na že ugotovljeni dohodek na družinskega člana,
sporočiti v tajništvo vrtca najkasneje v roku 15 dni od dne, ko je sprememba nastala (izguba
zaposlitve, pridobitev zaposlitve).
9. člen
Pravilnik stopi v veljavo takoj.
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