
 

Datum: 1. 1. 2017 

O B V E S T I L O   S T A R Š E M 

 

Spoštovani starši, 

 

v Občini Ankaran se na podlagi prvega odstavka 143. člena Statuta Občine Ankaran (Uradni list RS, 

št. 17/2015) smiselno uporabljajo vsi predpisi Mestne občine Koper, veljavni na dan 22. 10. 2014, in 

sicer do ureditve teh vprašanj z akti Občine Ankaran. Navedeno velja tudi za predpise vezane na 

vrtec in njegovo ceno. Tako se glede cene programa vrtca in drugih pravic povezanih s tem v Občini 

Ankaran še vedno uporablja Sklep  o določitvi cen programov v javnih v vrtcih v Mestne občine 

Koper, številka 600-14/2011, z dne 21.09.2012 in njegove dopolnitve s Sklepom o dopolnitvah 

sklepa o določitvi sen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper št. 600-

14/2011 z dne 07.02.2014 (v nadaljevanju Sklep o ceni programa vrtca). 

 

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 4. člena Sklepa o ceni programa vrtca lahko starši 

uveljavljajo ZAČASNO ODSOTNOST OTROKA ZARADI ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV. Kot začasna 

odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov se upošteva ENKRATNA NEPREKINJENA NAJMANJ 

TROMESEČNA ODSOTNOST V KOLEDARSKEM LETU ZARADI BOLEZNI ALI POŠKODBE  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. Pravico do nižjega plačila zaradi 

začasne odsotnosti otroka zaradi zdravstvenih razlogov uveljavljajo starši na podlagi vloge (obrazca) 

kateremu predložijo ustrezna zdravniška potrdila ter o kateri odloči OŠV Ankaran z odločbo. 

 

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. 

 

Renata Jenko 

v. d. ravnateljice 

 



 

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 4. člena Sklepa  o določitvi cen programov v javnih v vrtcih v 

Mestne občine Koper (št. 600-14/2011, z dne 21.09.2012 in dopolnitev št. 600-14/2011 z dne 7.02.2014) (v 

nadaljevanju Sklep o ceni programa vrtca), v zvezi s prvim odstavkom 143. člena Statuta Občine Ankaran 

(Uradni list RS, št. 17/2015)  

 

 

podpisani starši __________________________________________________________________,  
(ime in priimek, naslov stalnega prebivališča) 

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

OŠV Ankaran, vrtec Ankaran, v oddelek vzgojiteljice _____________________________________. 
(ime in priimek) 

uveljavljamo pravico do nižjega plačila zaradi ENKRATNE NEPREKINJENE TROMESEČNE 

ODSOTNOST OTROKA IZ ZDRAVSTVENIH RAZLOGOV za obdobje od ____________ do _________. 
(najmanj 3 mesečna neprekinjena odsotnost) 

Tej vlogi prilagam kopije naslednjih dokazil o bolezenskem stanju otroka: 

 __________________________________________________, 

 __________________________________________________, 

 __________________________________________________, 

 __________________________________________________. 

 

Datum: ____________________ 

 

Podpis staršev:  

_________________________________ 

_________________________________ 

 

Dano v vednost: 

- računovodstvu; 

- pomočnici ravnateljice za vrtec; 

- vzgojiteljici (kopija).       


