URADNI VESTNIK
OBČINE ŠENTJERNEJ

Številka 4/2015
Šentjernej, 12. junij 2015

Na podlagi 38. člena Statuta občine Šentjernej
(Uradni vestnik Občine Šentjernej, št. 3/12-UPB2) razglašam:

OBČINA ŠENTJERNEJ
OBČINSKI SVET
Prvomajska cesta 3a
8310 ŠENTJERNEJ

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08 in 36/2010), 16/a člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list
RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) ter 22. člena Statuta Občine Šentjernej (Ur. vestnik Občine Šentjernej št. 3/12-UPB2),
je Občinski svet Občine Šentjernej na svoji 6. redni seji, dne 3.6.2015, sprejel

SKLEP

o določitvi stroškov začasnega izpisa otrok iz vrtca
I.
Občinski svet Občine Šentjernej soglaša:
Starši otrok, za katere je Občina Šentjernej po veljavni zakonodaji dolžna 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 uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj enega meseca (31 dni) in največ dveh mesecev (62 dni)
ter so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje sedem dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka,
za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.
Starši plačajo rezervacijo v višini 50% zneska, določenega z odločbo o višini plačila staršev. Razliko 50% krije Občina Šentjernej.

II.
Rezervacija, opisana pod tč. I. velja tudi za otroke, ki obiskujejo vrtec izven občine Šentjernej in
za katere je Občina Šentjernej dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu.
III.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Šentjernej in velja za leto 2015.
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