OBČINA KOBILJE
Kobilje 56
9227 Kobilje
Telefon: +386 2 579 92 20
Telefax: +386 8 387 13 90
E-mail: obcina@kobilje.si

Datum: 20.09.2016
ZAPISNIK
7. izredne seje Občinskega sveta Občine Kobilje,
ki se je pričela v torek 30. avgusta 2016 s pričetkom ob 18.00 uri
v sejni sobi Občine Kobilje
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Jani Gašparič, Leon Ferencek, Janez Laci,
Pavel Horvat, Darko Gjerek
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Saša Fras, Tomaž Ferencek
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: svetovalec župana III Boštjan Horvat, ravnateljica Milena
Ivanuša, Darja Meckar.
Pavel Horvat pozdravi vse prisotne in pove, da se je župan opravičil in da bo sejo vodil on.
Podžupan predlaga dnevni red.
Dnevni red:
1. Potrditev ekonomske cene vrtca Kobilje
Sklep št. 136
Sprejme se predlagani dnevni red.
Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
K 1. točki dnevnega reda
Potrditev ekonomske cene vrtca Kobilje
Milena Ivanuša pove, da je cena pripravljena v skladu z zakonom in da se je zaradi sprostitve
napredovanj ekonomska cena zvišala za 21%.
Sklep št. 137
Občinski svet Občine Kobilje na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.
100/05 s spremembami), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 13. člena
Statuta Občine Kobilje (Uradno glasilo slovenskih občin, št. št. 26/2016) na svoji 7. izredni
seji, dne 30.08.2016 sprejme naslednji sklep
1.
Cene programa v vrtcu Kobilje znašajo od 01.09.2016 dalje:
- za starostno kombinirani oddelek 381,49 EUR
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2.
Obračunavanje odsotnosti ter poslovni čas vrtca:
-

-

-

-

-

prvi dan otrokove odsotnosti živil ne odračunavamo, razen v primeru počitnic, ko že
starši v naprej najavijo, da otroka ne bo v vrtec,
naslednjih 5 delovnih dni, v primeru odsotnosti otroka, odračunamo stroške živil,
za odsotnost otroka nad 6 delovnih dni s priloženim zdravniškim potrdilom, se
staršem za prvi dan ne obračuna nič, za naslednjih 5 dni stroški živil, za ostale
naslednje dni pa se odračunajo staršem oskrbni dnevi, ki bremenijo občino Kobilje.
za odsotnost otroka nad enim mesecem s priloženim zdravniškim potrdilom, se
staršem zaračuna 25% od deleža plačila staršev po odločbi
staršem, ki med letom izpišejo otroka iz vrtca in ga nato ponovno vpišejo, se
zaračunajo stroški začasnega izpisa v višini plačila, ki jim je bilo z odločbo določeno –
odstotek od cene programa, znižano za stroške neporabljenih živil. Stroški začasnega
izpisa se lahko staršem zaračunajo za obdobje največ dveh mesecev.
otroci, ki bodo v mesecu septembru pričeli obiskovati šolo, bodo v primeru izpisa iz
vrtca v juliju in avgustu oproščeni plačila. Stroške, zmajšane za stroške živil plača
Občina Kobilje
vrtec je dolžan pričeti in končati poslovalni čas vrtca ko je izkazana potreba staršev
otrok najmanj za dva otroka. Obratovalni čas – poslovalni čas vrtca je od ponedeljka
do petka od 6.30 do 15.30 ure,
najmanjše število otrok za poslovanje enote vrtca v mesecu juliju ali avgustu je vsaj
pet prijavljenih otrok,
v primeru manjšega števila prijavljenih otrok od pet, imajo starši možnost začasnega
izpisa otroka iz vrtca in vpisa v drug vrtec.

Vsi prisotni člani OS so glasovali ZA. SKLEP JE SPREJET.
Seja je končana ob 18.38 uri.
Župan Občine Kobilje
Robert Ščap

Zapisala
Sandra Ferencek Barbarič
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