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sprejel

SKLEP
o doloiiWi cen programov

v Vrtcu Ribnica in rezervacijah

1. dlen

Cene dnevnih programov v Vttcu Ribnica od 1. januarja 2015 zna5ajo mesedno na otroka:
1, prvo starostno obdobje od 1. do 3, leta 417,53 EUR
2. drugo starostno obdobje od 3. do 6, leta 318,32 EUR.

2. dlen

Mesedni stroSki iivilza otroke, upoStevanivcenah programov iz 1. dlena tega sklepa znalajo24,96
EUR' Za das,. ko je otrok odsoten in ne obiskuie vrtca, se cena programa znila za stroike
neporabljenih Zivil, v sorazmerni viSini pladila za program vftca.

3. dlen

StarSi otrok, za katere je Obdina Ribnica po veljavnih predpisih dolZna kriti del cene programa
predSolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacilb zaradi poditniske odsotnosti otroka
enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31, avgusta, Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno
odsotnost otroka najmanj en in najved dva meseca, Star5i sb 1o dotZni vrtcu pisno napovedati
najpozneje dva tedna pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vdca,

StarSi, ki imajo v vftec hkrati vkljudenega ved kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za
otroka, za katerega se ne sofinancira pladilo starSev za otroka iz drZavnega-prorjduna,

za rezervacijo star5i pladajo 50 % od njihovega z odlodbo dolodenega pladila,

StarSi otrok iz drugih obdin, za katere Obdina Ribnica po veljavni zakonodaji ni dolZna kriti dela
cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, de obdina, ki je po predpisih dolZna kriti razliko do
cene programa, pisno sogla5a, da bo v tem primeru pokrila razliko med pladilom rezervacije in
ceno programa.

4. dlen

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o doloditvi cen programov v Vrtcu Ribnica, it. 602-
000612072, z dne I2.7.2012 (Uradni list RS, 5t. 56/12), ki se uporablja do zadetka uporabe tega
sklepa,

5, dlen

Ta sklep zadne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
od 1.1.2015,
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