Ankaran, 2. 9. 2019

OBVESTILO STARŠEM

Spoštovani starši!

Občinski svet Občine Ankaran je na 5. redni seji dne 11. 6. 2019 sprejel Sklep o določitvi cen
programov predšolske vzgoje v Vrtcu Ankaran, številka SVT.041/2019 (Uradni list RS, št. 45/2019 z
dne 12.7.2019; v nadaljevanju Sklep o določitvi cen programov).
Na podlagi drugega odstavka 4. člena Sklepa o ceni programa vrtca lahko starši uveljavljajo najmanj
3-mesečno neprekinjeno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov, na podlagi ustreznih
zdravniških potrdil. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50% mesečnega prispevka za program, v
katerega je otrok vključen (v tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet). Starši, ki
imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo začasno odsotnost zaradi
zdravstvenih razlogov le za najstarejšega otroka. Pisna prošnja s priloženim zdravniškim potrdilom
se odda vrtcu OŠV Ankaran, najkasneje v roku 5 dni od zaključka odsotnosti.
Pravico do nižjega plačila zaradi začasne odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov imajo starši,
ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Občini Ankaran in starši tujci, ki imajo na območju
Občine Ankaran začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki
Sloveniji. Starši otrok iz drugih občin, pa lahko uveljavljajo predmetno znižanje plačila, če občina, ki je
po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa (to je občina v kateri ima otrok z vsaj enim od
staršev stalno prebivališče), pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom staršev
in ceno programa. Pisno soglasje občine plačnice razlike v ceni programa pridobi OŠV Ankaran.

Željka Ličan Adamčič
Ravnateljica OŠV Ankaran

Na podlagi prvega odstavka 4. člena Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vrtcu
Ankaran (Uradni list RS, št. 45/2019 z dne 12.7.2019), v povezavi s 17. členom Statuta Občine Ankaran
(Uradni list RS, št. 17/2015)

Podpisani starš ____________________________________________________________________,
(ime in priimek, naslov stalnega prebivališča)

za otroka _____________________________________________________________, ki je vključen v
(ime in priimek, naslov stalnega prebivališča)

vrtec OŠV Ankaran, v oddelek vzgojiteljice _______________________________________________,
(ODDELEK oz. SKUPINA / vzgojiteljica)

uveljavljam pravico do znižanega plačila prispevka za 50% zaradi enkratne neprekinjene 3 mesečne
odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov, za obdobje
od ______________________ do ___________________.
(najmanj 3 mesečna neprekinjena odsotnost)

Vlogi prilagam kopije naslednjih zdravniških potrdil in dokazil o bolezenskem stanju otroka:
-

__________________________________________________,
__________________________________________________,
__________________________________________________,
__________________________________________________.

Datum: ____________________

Podpis staršev:
_________________________________
_________________________________

V vednost:
-

knjigovodji oskrbnin,

-

vzgojiteljici.

