Številka: 0140-6/2021-10
Datum:
11. 6. 2021

Občinskemu svetu

NASLOV:

Predlog sklepa o počitniški odjavi otrok

PRAVNA PODLAGA:

24. alineja drugega odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela
(Polzelan, poročevalec Občine Polzela – Uradne objave, št.
4/16 in 7/19) in 16.a, 17. in 18. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05
in 93/15)

PREDLAGATELJ:

Jože Kužnik, župan

PREDLOG SKLEPA:

V času od 1. junija do 30. septembra 2021 lahko starši
uveljavljajo rezervacijo za vrtec (počitniško odjavo).
Rezervacijo lahko uveljavljajo za največ 2 meseca za
neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni.
Za odjavljeni mesec je prispevek staršev 30 % od prispevka za
program, v katerem je bil otrok pred odjavo.
Rezervacijo lahko uveljavljajo starši, ki imajo stalno
prebivališče v Občini Polzela in bodo v upravi vrtca
predhodno napovedali odsotnost otroka.
V skladu z veljavno zakonodajo, ugodnost ne velja za drugega
otroka.

Obrazložitev:
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo v 16.a,
17. in 18. členu opredeljuje možnost uveljavljanje počitniške rezervacije v vrtcih, v kolikor se
ustanovitelj za to določi. Višina uveljavljanja počitniške rezervacije in opredelitve stroškov
začasnega izpisa je v celoti prepuščena ustanovitelju.
Občina Polzela tako staršem, ki imajo otroke v vrtcu, vsako leto omogoči koriščenje popusta pri
plačilu vrtca v času poletnih počitnic.
V poletnih mesecih (od 1.6. 2021 do 30. 9. 2021), lahko starši uveljavljajo rezervacijo v primeru
začasnega izpisa in ponovnega vpisa otroka v vrtec in s tem ugodnosti za starše, da poleti ne bi
izpisali otrok, ker bi bil velik izpad dohodka.
Rezervacijo lahko uveljavljajo starši, ki v upravi vrtca predhodno napovejo odsotnost svojega
otroka in imajo stalno prebivališče v Občini Polzela. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več
otroka iz iste družine, se počitniška rezervacija lahko uveljavi samo za najstarejšega otroka.
Sprejem počitniške odjave otrok (rezervacije) ima dodatne posledice za proračun občine, vendar
so finančna sredstva, ki so predmet počitniške odjave že predvidena v proračunu za leto 2021.

Pripravila:
Alenka Kočevar
Direktorica občinske uprave

Na podlagi 24. alineja 2. odstavka 15. člena Statuta Občine Polzela (Polzelan, poročevalec
Občine Polzela – Uradne objave, št. 4/16 in 7/19) in 16.a, 17. in 18. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št.
97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) je Občinski svet Občine Polzela na ____ redni seji
______ sprejel

SKLEP
o počitniški odjavi otrok

I.
V času od 1. junija do 30. septembra 2021 lahko starši uveljavljajo rezervacijo za vrtec
(počitniško odjavo). Rezervacijo lahko uveljavljajo za največ 2 meseca za neprekinjeno
odsotnost otroka najmanj 30 koledarskih dni.
Za odjavljeni mesec je prispevek staršev 30 % od prispevka za program, v katerem je bil otrok
pred odjavo.
Rezervacijo lahko uveljavljajo starši, ki imajo stalno prebivališče v Občini Polzela in bodo v
upravi vrtca predhodno napovedali odsotnost otroka.
V skladu z veljavno zakonodajo, ugodnost ne velja za drugega otroka.

II.
Počitniška rezervacija velja za šolsko leto 2020/2021.

Številka: __________________
Datum: ___________________

Jože Kužnik
župan

