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URADNO GLASILO OBČINE LOŠKA DOLINA

Stari trg pri Ložu, 28. 6. 2021

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 36/2010, 55/2017 in 18/2021), 20. člena Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/2003, 77/2005,120/2005, 93/2015 in 59/2019) in 20. člena
Statuta Občine Loška dolina (Uradno glasilo Občine Loška dolina št. 62/2010 –UPB1, št. 88 in št. 111) je občinski svet Občine Loška dolina na svoji
15. redni seji dne 24. 06. 2021 sprejel

SKLEP O DOLOČITVI
CEN PROGRAMOV V VRTCU POLHEK PRI OSNOVNI ŠOLI HEROJA
JANEZA HRIBARJA STARI TRG PRI LOŽU
1. člen
Cene vzgojno varstvenih programov v vrtcu Polhek znašajo mesečno od
01. 07. 2021 do 31. 08.2021 po posameznih programih:
1. Prvo starostno obdobje – otroci od 1 do 3 let
- na otroka……………….....…..488,05 EUR
2. Drugo starostno obdobje – otroci 3 do 6 let
- na otroka…………….…..…....347,55 EUR
3. Kombiniran oddelek
- na otroka…………….…..…....379,71 EUR
2. člen
Cene vzgojno varstvenih programov v vrtcu Polhek znašajo mesečno od
01. 09. 2021 po posameznih programih:
4. Prvo starostno obdobje – otroci od 1 do 3 let
- na otroka……………….....…..545,72 EUR
5. Drugo starostno obdobje – otroci 3 do 6 let
- na otroka…………….…..…....399,90 EUR
6. Kombiniran oddelek
- na otroka…………….…..…....439,11 EUR
3. člen
Cene programov iz 1. člena in 2. člena se uporabljajo za izračun plačila
staršev, ministrstva in za občino za otroka, vključenega v izbran program
predšolske vzgoje.
4. člen
Mesečni znesek živil za otroka znaša 1,50 EUR na dan oz. 31,50 EUR mesečno. Vrtec pri izstavitvi računa za pretekli mesec odšteje neporabljena
živila za vsak dan odsotnosti otroka, in sicer v sorazmerni višini plačila za
program vrtca.
Ob uvajanju otroka v vrtec se ne zaračunava stroškov nepripravljenih živil
prve tri dni.
5. člen
Zamudna ura, ki znaša 8,00 EUR, se obračunava staršem za otroke, ki so
prisotni preko poslovnega časa vrtca in sicer za vsako začeto uro.

6. člen
Starši otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Loška dolina, lahko uveljavljajo rezervacijo enkrat letno in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka
najmanj en in največ dva meseca v času od 1. junija do 30. septembra.
Starši plačajo rezervacijo v višini 3,00 EUR na dan.
Starši so dolžni odsotnost otroka pisno napovedati najpozneje en teden
pred prvim dnem odsotnosti otroka.
Ustanoviteljica zagotovi plačilo celotne razlike med plačilom staršev v času
počitniške odsotnosti in ceno programa, razen stroškov živil.
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Loška dolina ni dolžna kriti
razlike do cene programa, lahko uveljavlja rezervacijo, če občina, ki je po
predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem
primeru pokrila razliko med plačilom rezervacij in ceno programa.
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo med letom tudi za primer odsotnosti
otroka zaradi bolezni daljše od 1 meseca, na podlagi zdravniškega potrdila. Rezervacija med letom za primer odsotnosti otroka zaradi bolezni ne
more biti daljša od treh mesecev.
7. člen
Starši otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Loška dolina ter starši
otrok, ki nimajo stalnega prebivališča v Občini Loška dolina, če občina
stalnega bivališča s tem soglaša, vendar so otroci vključeni v vrtec Polhek,
lahko s podpisom izjave med letom začasno izpišejo otroka iz vrtca za dobo
največ dveh mesecev ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec. V tem primeru
starši plačajo mesečno rezervacijo po pogojih, ki jih določa 6. člen tega
sklepa.
8. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov
predšolske vzgoje v vrtcu Osnovne šole heroja Janeza Hribarja Stari trg pri
Ložu št. 602-1/2019-2 z dne 15. 02. 2019 (Uradno glasilo Občine Loška
dolina št. 132 z dne 15. 02. 2019).
9. člen
Cene se objavijo v uradnem glasilu Občine Loška dolina. Cene iz 1. člena
tega sklepa se uporabljajo od 01. 07. 2021 do 31.08.2021, cene iz 2.
člena tega sklepa se uporabljajo od 01. 09. 2021 dalje.

Št.: 602-1/2021-2
Stari trg, 24. 6. 2021
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Janez Komidar l.r.

