OBČINA KAMNIK
ŽUPAN
Glavni trg 24
1240 Kamnik
Številka:
Datum:

410-4/2018-4/1
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OBČINSKI SVET
OBČINE KAMNIK
ZADEVA:

PREDLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA 26. SEJE
OBČINSKEGA SVETA S TOČKO »PREDLOG SKLEPA O
SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SKLEPA O DOLOČITVI CEN
PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V OBČINI KAMNIK«

PREDLAGATELJ:

Igor Žavbi, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana Občine
Kamnik

POROČEVALCI:

Tina Trček, podsekretarka – vodja Oddelka za družbene dejavnosti
mag. Liana Cerar, ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik

PRAVNA OSNOVA: 33. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kamnik (Uradni list RS,
št. 97/15 in 20/17)
NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme razširitev dnevnega reda 26. seje s točko »Predlog
Sklepa o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v
Občini Kamnik«, ki se jo uvrsti na dnevni red kot četrto točko, ostale pa se ustrezno
preštevilčijo.
Obrazložitev:
Vrtec Antona Medveda Kamnik, skladno z veljavnim sklepom, v enoti Tinkara izvaja 4-urni
program. Ker le-ta ne ustreza več potrebam in razmeram na trgu, je ravnateljica ob
predhodnem pogovoru s starši vključenih otrok, navedeno predstavila tudi Svetu zavoda
vrtca, ki je predlog soglasno podprl. Ker je seja Sveta zavoda potekala po roku za oddajo
gradiva, dokumenta ni bilo mogoče pravočasno pripraviti, zato se vlaga kot razširitev
dnevnega reda 26. seje OS.

Igor Žavbi
PODŽUPAN
V ZAČASNEM OPRAVLJANJU
FUNKCIJE ŽUPANA
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ZADEVA:

PREDLOG SKLEPA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI SKLEPA O
DOLOČITVI CEN PROGRAMOV ZA PREDŠOLSKO VZGOJO V
OBČINI KAMNIK

PREDLAGATELJ:

Igor Žavbi, podžupan v začasnem opravljanju funkcije župana
Občine Kamnik

POROČEVALCI:

Tina Trček, podsekretarka – vodja Oddelka za družbene dejavnosti
mag. Liana Cerar, ravnateljica Vrtca Antona Medveda Kamnik

PRAVNA OSNOVA:

31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS,
94/10 – ZUI, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Pravilnik 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) ter 17.
člen Statuta Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17).

NAMEN:

Obravnava in sprejem

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Kamnik sprejme Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen
programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik.
O b r a z l o ž i t e v:
1. Razlogi za sprejem in ocena stanja:
Poldnevni program, ki se odvija v enoti Tinkara Vrtca Antona Medveda Kamnik od septembra
do konca junija, traja 4 ure dnevno. Otroci imajo dva obroka dnevno – zajtrk in dopoldansko
malico. Že v preteklem šolskem letu so starši izrazili željo po dodatnem obroku in podaljšanju
časa programa. V mesecu avgustu je vrtec zaradi prostih mest v poldnevnem programu
oddelek preoblikoval v kombinirani oddelek, ter tako omogočil sprejem otrok prve starostne
skupine in posledično znižal število prostih mest. Glede na izražene potrebe in želje staršev,
ki že obiskujejo poldnevni program in tudi tistih, ki vpis načrtujejo v poldnevni program, vrtec
načrtuje v skladu s 14. členom Zakona o vrtcih poldnevni program podaljšati iz štiri na šest ur
in tako v celoti zapolniti prosta mesta.

V poldnevnem programu, ki bi tajal šest ur, bi zagotovili vzgojo in izobraževanje preko celega
šolskega leta. Otroci bi imeli zagotovljene tri obroke dnevno – zajtrk, dopoldansko malico in
kosilo. Zaradi spremembe je potrebno stroške živil za poldnevni program v času trajanja
šestih ur dnevno povišati za stroške živil dodatnega obroka iz 0,65 € na 1,60 € dnevno.
Cene programov predšolske vzgoje in z njimi tudi stroški živil so nespremenjene že od
februarja 2015 z izjemo razvojnega oddelka. Zaradi racionalizacij na področju stroškov živil
se predlaga tudi znižanje stroškov živil dnevnih programov iz 2,20 € na 2,00 € dnevno.
2. Cilji in načela:
S predlagano dopolnitvijo sklepa želimo doseči večjo vključenost otrok v vzgojnoizobraževalni proces, tako da program prilagodimo potrebam staršev v skladu z veljavno
zakonodajo in zapolnimo prosta mesta v poldnevnem oddelku.
3. Ocena finančnih in drugih posledic:
Sredstva za doplačilo stroškov predšolske vzgoje so zagotovljena v proračunu za leto 2018.

Igor Žavbi
PODŽUPAN
V ZAČASNEM OPRAVLJANJU
FUNKCIJE ŽUPANA

Priloga:
- Sklep o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v
Občini Kamnik

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZUI, 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 in 93/15) ter 17. člena Statuta
Občine Kamnik (Uradni list RS, št. 50/15 in 20/17) je Občinski svet Občine Kamnik na __.
redni seji dne __.__.2018 sprejel
SKLEP
o spremembi in dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v
Občini Kamnik
1. člen
V 2. členu Sklepa o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Občini Kamnik (Uradni
list RS, št. 9/15 in 32/18, v nadaljevanju: Sklep) se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Cena poldnevnega programa predšolske vzgoje na otroka znaša 246 € mesečno.«
2. člen
V 3. členu Sklepa se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Stroški neporabljenih živil na
otroka v dnevnih programih znašajo 2,00 € dnevno.«
V 3. členu Sklepa se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi: »Stroški neporabljenih živil
na otroka v poldnevnem programu znašajo 1,60 € dnevno.«
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa
se od 1. 11. 2018 dalje.
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