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AD1/ Sklep o oprostitvi plačila vrtca za starše, ki imajo v vrtec vključenega več
kot enega otroka
V prilogi pošiljamo naslednje gradivo za dopisno sejo:
- obrazložitev
- glasovnico za glasovanje,
- pisemsko ovojnico z znamko za vrnitev glasovnice.

Vljudno vas prosimo, da o predlaganem sklepu na glasovnici glasujete, glasovnico
podpišete, nato pa jo v priloženi pisemski ovojnici vrnete nazaj na naš naslov Občina
Kranjska Gora, Kolodvorska 1b, 4280 Kranjska Gora, najkasneje do torka, 15. januarja
2008 do 15.00 ure.
Za morebitna dodatna pojasnila pa nas lahko pokličete tudi po telefonu.

Pripravil:
Uroš Grzetič
sodelavec V
ŽUPAN
Jure Žerjav, prof.
Priloga:
- kot je navedeno v gradivu

Poslano:
• naslov
• arhiv
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PREDLAGATELJ:

ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA

ZADEVA: Sklep o oprostitvi plačila vrtca za starše, ki imajo v vrtec vključenega

več kot enega otroka
Gradivo za 2. dopisno sejo Občinskega sveta
ZAKONSKA PODLAGA:

I.

16. člen Statuta Občine Kranjska Gora (Ur.l. RS, št.
55/2007)

UVOD IN OBRAZLOŽITEV

Na 11. redni seji občinskega sveta, dne 07.11.2007 je bil sprejet sklep, da se predlog
Proračuna občine Kranjska Gora za leto 2008 posreduje v 15 dnevno obravnavo. V času od
11. redne seje občinskega sveta pa do 22.11.2007 so predlog obravnavala delovna telesa in
sveti krajevnih skupnosti. Na podlagi njihovih pripomb in predlogov je župan v skladu s 1.
odstavkom 83. člena Poslovnika občinskega sveta (Uradni list RS, št. 55/2007) pripravil
dopolnjen predlog proračuna za leto 2008. Občinski svet je na 12.seji 12.12.2007 sprejel
Odlok o proračunu Občine Kranjska Gora za leto 2008, v katerem so bila med drugim na
postavki 091101 - subvencije otroškega varstva konto 411921 sredstva povečana za 21.268
€ in sicer z namenom, da se tiste starše, ki imajo v vrtec vključenega več kot enega
otroka, oprosti plačila vrtca za mlajše otroke.
V skladu s Pravilnikom o plačilih staršev za programe vrtca je potrebno staršem določiti
plačilo vrtca s 1.januarjem, oziroma ob sprejemu otroka v vrtec. Odločbe je potrebno izdati
najkasneje do 31.januarja tekočega leta. Glede na to, da na 12.seji ni bil sprejet ustrezen
sklep, ki bi bil podlaga za oprostitev plačila vrtca za mlajše otroke tistih staršev, ki imajo v
vrtcu vključenega več kot enega otroka, odločbe pa je potrebno izdati v mesecu januarju,
predlagamo dopisno sejo, na kateri bi svetniki sprejel ustrezen sklep.
II.

PREDLOG SKLEPA

Glede na obrazložitev pod točko I, predlagamo članom občinskega sveta v sprejem naslednji
SKLEP:
1. Občinski svet Občine Kranjska Gora daje soglasje k oprostitvi plačila vrtca za
mlajše otroke tistih staršev s stalnim prebivališčem v Občini Kranjska Gora, ki
imajo v vrtce vključenega več kot enega otroka. Sklep se uporablja od 1.1.2008
do 31.8.2008.
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