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OBČINA TRZIN 

Občinski svet 

  

Številka zadeve: 900-0005/2020-13 

Datum: 20. 5. 2020 

 

 

Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 

79/09, 51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 

100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 

14/15-ZUUJFO in 55/17), 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), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 2/06 – uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 12. redni seji 

dne 20. maja 2020 sprejel  

 

SKLEP  

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje  

v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica  

 

1.  

Četrta točka Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica, 

št. 9-1/2019 z dne 27. 11. 2019, se spremeni tako, da se glasi: 

 

» 4.  

( bolniška in počitniška rezervacija) 

 

Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo 

otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca ali vrtca s koncesijo, se plačilo dodatno zniža v primeru 

počitniške odsotnosti ali odsotnosti otroka zaradi bolezni.  

 

Pravico do dodatnega znižanja v primeru počitniške odsotnosti pridobijo starši otrok, ki v času od vključno 

15. 6. do vključno 15. 9. zagotovijo najmanj polno dvotedensko do največ polno devettedensko odsotnost 

otroka v koledarskem letu, pri čemer mora biti prvi dan odsotnosti vedno ponedeljek in zadnji dan vedno 

petek, če starši odsotnost najavijo vrtcu do 31. 5. tekočega leta oziroma najmanj 15 dni pred predvideno 

odsotnostjo. Evidenco odsotnosti vodi vrtec. 

 

Dodatno znižanje zaradi odsotnosti otroka zaradi bolezni se lahko uveljavlja za en (1) polni koledarski 

mesec ali največ dva (2) polna koledarska meseca odsotnosti. Pravico do uveljavljanja dodatnega znižanja 

pridobijo starši, ki odsotnost otroka javijo vrtcu prvi dan odsotnosti; po zaključeni odsotnosti pa so vrtcu 

dolžni predložiti zdravniško potrdilo do 15. v naslednjem mesecu. Iz zdravniškega potrdila mora biti 

razvidno, da se otroku iz zdravstvenih razlogov odsvetuje obiskovanje vrtca.  
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Starši bodo v primeru upravičenosti do dodatnega znižanja plačali 50 % od deleža cene programa, ki jim 

je bil določen z odločbo o znižanem plačilu za tekoče leto. Cena programa se zmanjša za vrednost živil. 

 

Uveljavljanje pravice do dodatnega znižanja je mogoče le pod navedenimi pogoji.  

 

Vrtec pri obračunu programa ne bo upošteval dodatnega znižanja, če bodo starši odsotnost najavili 

prepozno oziroma v primeru odsotnosti zaradi bolezni, ne bodo predložili vrtcu zdravniškega potrdila v 15 

dneh po zaključeni odsotnosti.« 

2.   

(veljavnost sklepa) 

 

S sprejemom tega sklepa preneha veljati 4. točka sklepa št. 9-1/2019 z dne 27. 11. 2019 (Uradni vestnik 

Občine Trzin, št. 11/2019 z dne 28. 11. 2019). 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi. 

 

 

Številka: 12-1/2020 

                                                                                                                   

                                                                                                                     Župan Občine Trzin 

                                                                                                                           Peter LOŽAR  

  

                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 5/2020, z dne 21. 5. 2020, 

- Osnovna šola Trzin, Mengeška cesta 7b, 1236 Trzin, 

- Osnovna šola Trzin, Enota vrtec Žabica, Mengeška cesta 7b, 1236 Trzin, 

- arhiv, tu (2 x). 

 

 


