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62t 1 0 - ZUPJS, 94t 1 0 - ZtU, 40t 12 - ZUJF, I 4t 1 5 - ZUU JFO,
55117 in 1B/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluZbo (Uradni list RS,
St. 97/03, 77105,120105,93/15 in 59/19) ter 17. tlena Statuta
Obdine Trebnje (Uradni list RS, 5t. 29114 in 65114 - popr.) je
Obdinski svet Obdine Trebnje na 23. redni seji dne 28.9.2022
sprejel

SKLEP
o doloditvi cen programov v javnih vrtcih

Ob6ine Trebnje

1. dlen

Cene programov v javnih vrtcih Obdine Trebnje od 1. 12.
2022 znaSajo mesedno na otroka po posameznih programih
prediolske vzgoje (v EUR):

Javni vftec
Prvo starostno

obdobje
(asli)

Drugo starostno
obdobje - homogeni

(3-4let)
in kombinirani

Drugo starostno
nhrlnhio -

heterogeni (3-5let)
ali homogeni

(4-6 let)

Drugo starostno
obdobje 6-urni

program

Razvojni
oddelek

Vrtec Mavrica Trebnie 584,03 473,67 426,89 383,1 1 1.031,42
Vrtec Sondnica

pri oS Veliki Gaber
493,49 458,54

2. ilen
Dnevni stro5ek zivil za otroke, upostevan v cenah pro-

gramov iz 1. dlena tega sklepa, izradunan na povpredje 21 dni
znaSa:

- Vrtec Mavrica Trebnje: dnevni program: 2,25 EUR na
dan, poldnevni program 2,03 EUR na dan;

- Vrtec Sondnica pri OS Veliki Gaber: 2,17 EUR na dan.
Za das, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena

programa znila za stro3ke neporabljenih 2ivil. StarSem se
znesek za neporabljena Zivila zadne oditevati prvi dan javljene
odsotnosti vrtcu najkasneje do L ure zjutraj.

3, 6len

Cena za otroke s posebnimi potrebami, vkljudene v redne
oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je otrok
vkljuden ter dodatnih stro6kov, ki izhajajo iz odlodbe o usmeritvi.

Ti stroSki so stro5ki dodatne strokovne pomodi, stro$ki
zaradi oblikovanja oddelka z manj5im Stevilom otrok ali stro5ki
spremljevalca.

O vrsti in obsegu dodatnih stroikov za otroka s posebni-
mi potrebami, vkljudenega v redni oddelek vrtca, morajo vrtci,
katerih ustanoviteljica je Obdina Trebnje, obvestiti tudi organ
Obdine Trebnje, pristojen za predSolsko vzgojo.

4. elen

V kolikorje otrok dnevno prisoten vrtcu ved kot 9 ur, star5i
dopladajo za vsako zaieto uro prisotnosti otroka 2,50 EUR,
oziroma zni2ano s potrdilom delodajalca star5ev 0,50 EUR.
Potrdilo delodajaica oddajo starBi za Solsko leto.

V kolikor je otrok prisoten v vrtcu po poslovnem dasu
vrtca, star5i dopladajo prisotnost otroka za vsako zadeto uro
v vi$ini 7,50 EUR.

5. ilen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o dolo-

ditvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih Obdine
Trebnje, il. 642-1212022-4 in 602-1312022-3 (Uradni list RS,

5t.79122), uporablja pa se do zadetka uporabe tega sklepa.

6. dlen
Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije

in zadne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od
1. 12.2022.

i;t. aoz-tztzoz2-11 in 602-1 Bt2o22-9
Trebnje, dne 29. septembra 2022

zupan
Obdine Trebnje
Alojzij Kastelic


