
Na podlagi 31. dlena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 5t. 100/05 - uradno prediSdeno besedilo,

25/08,98109-Z|UZGK,36110,62/LO-ZUpJS,94l7O-ZtU,4OlL2-ZU|F,14lt5-aUUJFO,55/17
in L8/2L1,17. dlena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno sluibo (Uradnilist RS, it.97/O3,771O5,L2O/05,93/LS in 59/19) ter Pravilnika o normativih
za opravljanje dejavnosti predSolske vzgoje (Uradni list RS, it. 27 /14, 47117 , 431L8 in 54/211, in
17. dlena Statuta Obdine RogaSovci (Uradno glasilo slovenskih obdin 5t.29/2OLB) je Obdinski svet

obdine Roga5ovci na 2. seji dne16. 2.2023, sprejel

SKTEP

o doloEitvi cen programov in Stevila otrok v oddelkih v vzgojno varstvenih enotah pri
Javnem vzgojno-izobraievalnem zavodu Osnovna Soli Sveti Jurij

1. dlen
Cena programov v vzgojno varstvenih enotah (v nadaljevanju vrtec), pri Javnem vzgojno-
izobraievalnem zavodu Osnovna Sola Sveti Jurij, znaiajo mesedno na otroka za dnevni
program 507,83 EUR.

2. 6len
Za dneve odsotnosti otrok, ki jo star5i predhodno najavijo, ne glede na vzrok odsotnosti, se
pladilo stariev zniia za stroiek prehrane, korigirane z odstotkom cene programa, ki jo pladajo

starii.

3. dlen
StarSem otrok, za katere je Obdina Roga5ovci po veljavnih predpisih dolZna kriti del cene
programa in imajo otroka vkljudenega v program vrtca, se ob predloiitvi dokazil o reievanju
osnovnega stanovanjskega problema, dodatno zniia pladilo za en dohodkovni razred.

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jih doloda zakon, ki ureja
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroienosti zaradi
odpladevanja stanovanjskega kredita, s katerim druiina re5uje stanovanjski problem, mora za

zniZanje pladila programa vrtca skladno s prvim odstavkom tega dlena priloiiti naslednja
dokazila:

- kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemlji5ke knjige za nakup stanovanja oziroma
stanovanjske hiSe na obmodju Obdine RogaSovci ali gradbeno dovoljenje za gradnjo
stanovanjske hi5e na obmoiju Obdine RogaSovci,
- namensko kreditno pogodbo in
- potrdilo banke o viSini anuitete kredita.

Na podlagi dokazil iz prejSnjega odstavka tega tlena o dodatnem zniianju plaiila vrtca odlota
obfinska uprava obdine RogaSovci.

Dodatno zniianje iz prvega odstavka tega dlena pripada stariem, le za enega oziroma
najstarejSega v vrtec vkljuienega otroka iz iste druiine.



Pravica do zniianega pladila starSem za vrtec pripada stariem od prvega dne naslednjega
meseca po vloiitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vkljuden v vrtec pred pridobitvijo pravice
do zniianega pladila in so starii vlogo oddali najkasneje na dan vkljuditve otroka v vrtec, ko jim
pripada pravica do zniianega pladila z dnem dejanske vkljuditve otroka v vrtec.

4. dlen
Obdina Roga5ovci bo kot ustanoviteljica zavoda zagotavljala finandna sredstva izven cen
programov za zaposlene delavce po potrjeni sistemizaciji, s katerimi se presegajo predpisani
normativi ter druge nujne stroSke v skladu z veljavnim predpisom o metodologiji za

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluibo.

5. ilen
V posamezne oddelke v vzgojno varstvenih enotah priJavnem vzgojno-izobraievalnem zavodu
Osnovna Sola SvetiJurijje v:

l. starostnem obdobju lahko vpisanih:
- v heterogeni oddelek 1-3 let najvet L0+2 otroka;
- v homogeni oddelek 1-3 let najved 12+2 otroka;
ll. starostnem obdobju lahko vpisanih:
- v heterogenioddelek 3-6 leta najved 19+2 otroka;
- v homogeni oddelek 3- 4 leta L7+2 otroka;
- v homogeni oddelek 4-5 let in 5-5 let 22+2 otroka;
- v kombiniranioddelek2-4leta najved L7+2 otroka.

6. dlen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o doloiitvi cen programov v vzgojno
varstveni enoti pri Osnovni Soli SvetiJurij (Uradno glasilo slovenskih obdin 5t. 60/2021).

7. dlen
Ta sklep zaine veljati naslednji dan po objaviv Uradnem glasilu slovenskih obdin, uporablja pa

se od 1.3.2023.

Stevilka: 602-Ll2O23-5
Roga5ovci, dne 16. 2. 2023

tx Zupan

e Rogaiovci
PE

o
Ri

a
o

ci

z


