OBČINA GORNJA RADGONA

URADNO GLASILO OBČINE GORNJA RADGONA

LOKALNI ČASOPIS PREPIH ŠT. 35 DNE 1. 8. 2007
Na podlagi 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja II. Sredstva za mobilnega defektologa v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona se za otroke
s posebnimi potrebami, za katere je izdana odločba za delo mobilnega defektologa,
Radgona, lokalni časopis Prepih, št. 24 z dne 15.10.2006 – UPB1) je Občinski svet
zagotavljajo izven ekonomske cene za obseg dela 4,5 ur tedensko po otroku.
Občine Gornja Radgona na svoji 7. redni seji dne 12.07.2007 sprejel naslednji
SKLEP

III. Za izpisane otroke pred vstopom v šolo, občina zagotavlja Vrtcu Manka Golarja
Gornja Radgona sredstva za mesec julij in avgust v višini sprejete ekonomske
cene programov v katere so otroci vključeni, znižane za stroške živil.

I. Občinski svet Občine Gornja Radgona določa:
1. Ekonomska cena dnevnega programa v Vrtcu Manka Golarja Gornja
IV. Za začasno izpisane otroke, vendar najdalj za dva meseca, se staršem zaračunajo
Radgona po otroku znaša za čas od 1. 9. 2007 dalje:
stroški začasnega izpisa v višini, ki jim je z odločbo določena za plačilo, zmanjšani
·
za I. starostno obdobje 445,90 EUR
za stroške živil.
·
za II. starostno obdobje 320,00 EUR
Osnova za določitev plačila staršev za I. starostno obdobje je cena v višini 384,03 V. Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona izvaja 10 oziroma 11 urni poslovalni čas v
enotah I. starostnega obdobja na Kocljevi ulici 2 in 4.
EUR. Razliko cene v višini 61,87 EUR do polne ekonomske cene 445,90 EUR za
I. starostno obdobje krije občinski proračun.
VI. Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona –
lokalni časopis Prepih, uporabljati pa se začne s 01.09.2007.
2. Dnevni strošek živil znaša 1,09 EUR, od tega za kosilo 0,76 EUR in za
malico 0,33 EUR.
VII.Z dnem izdaje tega sklepa preneha veljati sklep št. 64000-02/2005-103 z dne
30.06.2005, objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni
3. Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega zgornjega normativa v
časopis Prepih, št. 12/05 in sklep št. 602-1/2006-103/VM, z dne 25.08.2006
posameznem oddelku vrtca, se cena programa zniža za stroške živil. Tako
objavljen v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona – lokalni časopis Prepih,
znižana cena je podlaga za plačilo cene, ki jo krije lokalna skupnost
št. 23/06 .
zavezanka.
4.

5.

Za več kot 20 delovnih dni v vrtcu trajajočo odsotnost otroka zaradi Številka: 602-1/2007-103
zdravstvenih razlogov, se starša ob predložitvi potrdila zdravnika, plačila Datum: 13.07.2007
oprosti.
Za vnaprej napovedano strnjeno odsotnost otrok za 10 dni in več, se plačilo
staršev občanov občine Gornja Radgona, zniža za 50%.
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