Objavljeno v Našem časopisu št. 485 z dne 28. 9. 2020

Na podlagi Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK,
36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-ZIU, 40/2012-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17), Pravilnika
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcu, ki opravljajo javno službo (Uradni list
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Odloka o ustanovitvi javnega vzgojnoizobraževalnega zavoda Antonije Kucler Vrhnika (Naš časopis, št. 396/2012-UPB2) in
Statuta Občine Vrhnika (Naš časopis, št. 430/2015) je Občinski svet Občine Vrhnika na 10.
redni seji dne 24. 9. 2020 sprejel
SKLEP
v zadevi: Predlog uskladitve cen programov v vrtcu
Občinski svet Občine Vrhnika potrjuje predlog uskladitve cen programov v VIZ Antonije
Kucler Vrhnika:
Od 1. 10. 2020 znašajo cene:
- za I. starostno skupino:
- za II. starostno skupino:
- za razvojni oddelek:

515,55 EUR,
395,49 EUR,
917,54 EUR.

Od 1. 9. 2020 znaša cena programa za kombinirani oddelek: 437,79 EUR.
Dodatna sredstva Občine Vrhnika za izvajanje programa s prilagojenim izvajanjem in
dodatno strokovno pomočjo za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni
oddelek vrtca, znašajo od 1. 10. 2020 naprej:
- če ima otrok odločbo o usmeritvi, da potrebuje samo dodatno strokovno pomoč, brez
zmanjšanja normativnega števila otrok v oddelku, za obe starostni skupini in kombinirani
oddelek:
191,24 EUR,
- če ima otrok odločbo o usmeritvi, da je v oddelku, ki ga obiskuje otrok s posebnimi
potrebami, zmanjšano normativno število otrok za dva otroka:
o za 1. starostno skupino:
1.146,65 EUR,
o za 2. starostno skupino:
906,53 EUR,
o za kombinirani oddelek:
991,13 EUR.
Vrtec Vrhnika zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil s tistim dnem, ko starši do
9:00 obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti.

Številka: 410-72/2012 (3-01)
Datum: 24. 9. 2020
Župan:
Daniel Cukjati

Občina Vrhnika je bila ob 15. obletnici osamosvojitve za izjemne zasluge pri uveljavljanju in obrambi
samostojnosti ter suverenosti naše države odlikovana z zlatim častnim znakom svobode Republike Slovenije

