MESTNA OBČINA NOVA GORICA
Mestni svet

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.12/96 , 44/2000 in 78/2003), 7. člena
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98,
84/98, 44/2000, 102/2000 in 92/2002), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003) in
19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št.6/2002 in 25/2002) je Mestni
svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne 16.12.2003 sprejel

S K L E P
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCIH
NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVA GORICA
1. člen
Cene programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica, znašajo
mesečno na otroka:
I. STAROSTNO OBDOBJE
- dnevni program (do 9 ur)
- poldnevni program (do 6 ur)
- poldnevni program (do 4 ure brez kosila)

96.614 SIT
70.988 SIT
48.595 SIT

II. STAROSTNO OBDOBJE
- dnevni program (do 9 ur)
- poldnevni program (do 6 ur)
- poldnevni program (do 4 ure brez kosila)

64.405 SIT
50.764 SIT
35.115 SIT

RAZVOJNI ODDELEK

169.474 SIT
2. člen

V dnevnem in poldnevnem programu (do 6 ur) znašajo stroški za živila 8.822 SIT mesečno
na otroka oziroma 401 SIT dnevno. V poldnevnem programu (do 4 ure) pa znašajo stroški
živil 3.258 SIT mesečno oziroma 148 dnevno. V primeru odsotnosti otroka se prispevek
staršev zmanjša za dnevni strošek za živila.

3. člen
Če vrtec oblikuje kombiniran oddelek prvega in drugega starostnega obdobja, se upošteva
cena programa glede na starost otroka.
4. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih
počitnic rezervirati mesto v izbrani enoti vrtca, plačajo v mesecu, ko je otrok odstoten, 25 %
višine njihovega plačilnega razreda kot rezervacijo.
5. člen
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca več kot 15 zaporednih obračunskih dni, so starši
oproščeni plačila za vrtec za čas odsotnosti. Vloge za oprostitev plačila, s priloženim
zdravniškim potrdilom starši oddajo na Oddelku za družbene dejavnosti, v roku 8 dni od
prekinitve odsotnosti.
6. člen
Prispevki staršev, ki so bili določeni za december 2003 se upoštevajo do 31.1.2004.
7. člen
Ta sklep se objavi v Uradnih objavah – Uradni list RS in začne veljati naslednji dan po objavi,
uporablja pa se od 1.1.2004 dalje.
Številka: 380-05-1/2003-6
Datum: 16.12.2003
ŽUPAN
Mirko Brulc

