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OBČINA SVETA ANA
     Občinski svet

Številka:  60205-04/2012
Datum:    01.08.2012

PREDLOG SKLEPA 
O DOLOČITVI VIŠINE PLAČILA ZA PROGRAM VRTCA

ZA DRUŽINO GRIES

PREDLAGATELJ: Župan Občine Sveta Ana

GRADIVO PRIPRAVIL: Urad Občinske uprave

PREDLOG SKLEPA:

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list 39/10, 107/10), Smernic za 
vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (Zavod RS za šolstvo 2011), določil 2. 
točke 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS- Ur. list RS št.  
62/10,  40/11,  40/12) se družini  GRIES določi plačilo programa vrtca  v predloženi 
višini. 
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PREDLOG

Na podlagi 15. člena Statuta Občine Sveta Ana  (Ur. list 39/10, 107/10), Smernic za 
vključevanje otrok priseljencev v vrtce in šole (Zavod RS za šolstvo 2011), določil 2. 
točke 24. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS- Ur. list RS št.  
62/10,  40/11,  40/12) je Občinski svet Občine Sveta Ana na svoji  8. redni seji  dne 
01.08.2011 sprejel naslednji  

S K L E P

Družini  GRIES  iz  Murecka,  Grazer  Strasse 14 se  za  otroka GRIES Johannesa in 
GRIES Aleksandra določi višina plačila za program vrtca v Lokavcu v višini 77 % od 
veljavne ekonomske cene, kar  trenutno predstavlja  267,88 € za vsakega.

Višina plačila se določi od 01.09.2012 in velja za čas vključitve  otrok v vrtec Lokavec 
ter predstavlja osnovno za izstavitev računa.
Razliko do polne cene programa, v katerega sta otroka vključena krije Občina Sveta  
Ana.

Številka:  60205-04/2012
Datum:    01.08.2012

                                                                                                        Silvo SLAČEK, dipl. ekon, ing.gr.
                                                                                           Župan Občine Sveta Ana   
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O b r a  z l o ž i t e v :

Družina GRIES  živi  in dela v sosednji državi Avstriji,  v Murecku. Imajo dva sinova, 
Johannesa in  Aleksandra. 
Johannes od 01.09.2011 obiskuje vrtec v Lokavcu. S 01.09.2012 pa bi v vrtec vključili  
še sina Aleksandra.
Zaprosili  so za znižano plačilo programa vrtca, saj sedaj plačujejo polno ekonomsko 
ceno v višini 100 % oz. 347,89 €.
Ker živijo in delajo v Avstriji, kjer imajo stalno prebivališče, ne morejo uveljavljati vloge 
za znižano plačilo vrtca pri Centru za socialno delo.

Na  osnovi  določil  Zakona  o   uveljavljanju  pravic  iz  javnih  sredstev  staršem,  ki  ne 
uveljavljajo  znižanega  plačila,  vrtec  izstavi  račun  v  višini  najvišjega  dohodkovnega 
razreda po veljavni lestvici, kar pomeni 77% cene programa.

V skladu z smernicami za vključevanje otrok priseljencev oz. državljanov držav članic 
Evropske unije v vrtce in šole v smislu nediskriminacije, torej enakih pravicah evropskih 
državljanov  v  drugi  državi  članici  na  področju  izobraževanja,  se  predlaga  določitev 
plačila programa vrtca  družini GRIES  v višini 77 % od ekonomske cene programa, kar 
trenutno znaša mesečno  267,88 € za vsakega otroka.
Višina plačila se določi od 01.09.2012 velja za čas vključitve navedenih otrok v vrtec ter  
predstavlja osnovo za izstavitev računa.
Razliko do polne cene programa, v katerega sta otroka vključena krije Občina Sveta  
Ana.
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