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Na podlagi 30. in 31. ilena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 5t. 1OO/05 - uradno prediSdeno

besedilo, ZSIOB, 36lLO), Zakona o uravnoteZenju javnih financ (Uradni list RS, it. 401t2)'
pravilnika o metodologijiza oblikovanje cen programov v vttcih, ki izvajajo javno sluZbo (Uradni list

RS, 5t, g7l}3, 77lOS; tZ)los), 17. Elena Statuta Obdine Ribnica (Uradni list RS, 5t' 17112) je

ObdinskisvetObdine Ribnica, na predlog Vrtca Ribnica, na 11. redniseji dneL2.7'2012 sprejel

SKLEP
o doloiiwi cen Programov

v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

1. dlen

Cene dnevnih programov v Vrtcu Ribnica od 1, septembra2012 znaSajo mesedno 11o!roka:
1. prvo starostnobbdobje od 1, do 3, leta 458,70 EUR

2, drugo starostno obdobje od 3. do 6. leta 33Z,72EUR'

2. dlen

Mesedni stro$ki flivil za otroke, upoStevani v cenah programov iz 1, dlena tega sklepa zna5ajo 23,55

EUR. Za das, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vftca, se cena programa znila za stroSke

neporabljenih Zivil, v sorazmernivi5ini pladila za program vrtca.

3. dlen

StarSi otrok, za katere je Obdina Ribnica po veljavnih predpisih dolZna kriti del cene programa

predlolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervac'tjo zaradi poditniSke odsotnosti otroka

enkrat letno v oOOoUju od 1, julija do 31. avgusta, Rezeruacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno

odsotnost otroka najmanj en in najved dva meseca, StarSi so jo dolZni vftcu pisno napovedati

najpozneje dva tedna pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vftca'

StarSi, ki imajo v vftec hkrativkljudenega ved kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezeruacijo le za

otroka, za katerega se ne sofinancira pladilo starSev za otroka iz drZavnega proraduna.

Za rezervacijo starSi pladajo 50 o/o od njihovega z odlodbo dolodenega pladilnega razreda.

Starli otrok iz drugih obdin, za katere Obdina Ribnica po veljavni zakonodaji ni dolZna kriti dela

cene programa, lahko uveljavijo rezeruacijo, de obdina, ki je po predpisih dolZna kriti razliko do

cen" programa, pisno soglaia, da bo v tem primeru pokrila razliko med pladilom rezeruacije in

ceno programa,

4. tlen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o dolodiWi cen programov v Vttcu Ribnica, 5t' 602-

0O1O/i010 i ani Zt.tz,zOfo luradni list RS, 5t, 106/10), ki se uporablja do zadetka uporabe tega

sklepa,

Ta sklep zadne veljati
L.9.2012.

Stevilka : 602-00061 zoLz
Ribnica, dne L2.7.2012

5, dlen

naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljati pa se zadne
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