OBČINA PIVKA
OBČINSKI SVET
Na podlagi 28. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 –
ZUUJFO in 55/17), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,
ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta
Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) je
občinski svet Občine Pivka, na svoji 6. redni seji, dne 12.9.2019 sprejel sledeči
Sklep o določitvi cen programa predšolske
vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka
1. Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka od 1. oktobra 2019
dalje znašajo mesečno na otroka:
a. PRVO STAROSTNO OBDOBJE (OD 1 DO 3 LET)
celodnevni program
482,84 EUR
b. DRUGO STAROSTNO OBDOBJE (OD 3 DO 6 LET)
celodnevni program
376,97 EUR
2. Ekonomska cena za prvo starostno obdobje znaša v Vrtcu Košana 491,25 EUR,
razliko do cene za starše, ki znaša 482,84 EUR doplačuje občina (8,41 EUR).
Ekonomska cena za drugo starostno obdobje znaša v Vrtcu Košana 392,17 EUR
razliko do cene za starše, ki znaša 376,97 doplačuje občina (15,20 EUR). V Vrtcu Pivka
je cena za starše enaka ekonomski ceni.
3. Cena cicibanovih uric, ki bremeni občino znaša 7,00 EUR na uro. Del cene cicibanovih
uric, ki ga prispevajo starši znaša 1,50 EUR na uro.
4. Starši krijejo del cene dnevnega programa, v katerega je vključen otrok skladno s
pravilnikom, ki ureja plačilo staršev za programe v vrtcih. Plačilo staršev se spremeni,
če je prisotnost otroka v vrtcu manj dni kot je delovnih dni v mesecu. Če je otrok prisoten
manj dni, se plačilo zmanjša za stroške živil drugi zaporedni dan otrokove odsotnosti
in prejetega obvestila staršev, da bo otrok odsoten. Plačilo za stroške živil se zmanjša
sorazmerno s plačilom deleža cene vrtca, ki je določena z odločbo o višini plačila.
Stroški živil znašajo 1,75 EUR.
5. V primeru daljše odsotnosti 20 delovnih dni ali več skupaj zaradi bolezni se plačilo
zmanjša in sicer se staršem sorazmerno odšteje živila ter obračuna oskrbnino v višini
25 plačila % določenega z odločbo. Starši morajo upravi vrtca dostaviti zdravniško
opravičilo.
6. Čas, ki ga otrok preživi v vrtcu pred ali po koncu delovnega programa (ko vrtec še ne
prične ali zaključi s programom) se zaračuna kot nadura. Izračuna se iz povprečne
cene in znaša 7,00 EUR.
7. Starši lahko otroka med koledarskim letom izpišejo iz vrtca za določen čas in sicer od
1. junija do 31.avgusta. Najmanjše obdobje izpisa je en mesec, največ pa dva meseca.
Izpis za določen čas se lahko začne ob predhodni 15 dnevni napovedi v upravi vrtca.
Znižanje cene v primeru začasnega izpisa oz. rezervacije velja tudi za drugega otroka,
vendar se rezervacija obračuna samo od deleža, ki ga plačajo starši.

8. V času, ko je otrok začasno izpisan iz vrtca plačajo starši rezervacijo v višini 50%
prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila
za program vrtca. Razliko med plačilom rezervacije staršev in ceno programa znižano
za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil, zagotavlja občina. To razliko zagotavlja
občina tudi za otroke, ki ne obiskujejo v vrtca v občini Pivka imajo pa v njej stalno
bivališče, skupaj z enim od staršev.
9. V primeru, ko starši pravočasno oddajo vlogo in je otrok vključen v vrtec, pristojni
Center za socialno delo pa še ni izdal odločbe, se staršem subvencija za vrtec prizna
tudi v obdobju dejanske vključitve.
10. Vrtec izstavi občini mesečni obračun do vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec.
Obračun mora vsebovati sledeče podatke:
• število otrok v posameznem programu
• delež sredstev zbranih od staršev in seznam otrok z zneskom, ki ga morajo poravnati
starši
• obračun prostih mest in obračun mest zaradi znižanega normativa v oddelku
• obračun dodatnih stroškov
• obračun razlike med ekonomsko ceno in ceno za starše
• seznam otrok skupaj s številko odločbe pristojnega centra za socialno delo.
11. Sklep velja takoj, uporablja pa se od 01.10.2019 dalje.
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