
 
 

     

 
 

 

DŠ: SI33714789                    MŠ: 1358561                 Šifra neposrednega uporabnika občinskega proračuna:7684 
 
OBČINA TRZIN 
Občinski svet 

  
Številka zadeve: 9000-0003/2019-16 
Datum: 20. 2. 2019 
 
Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07- uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 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), 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), Statuta Občine Trzin (Uradni vestnik OT, št. 2/06 – 
uradno prečiščeno besedilo in 8/06) je Občinski svet Občine Trzin na 4. redni seji dne 20.2.2019 sprejel  
 

Sklep  
o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec 

Žabica  
 

1. 
 
Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Osnovni šoli Trzin, Enoti vrtec Žabica, št. 3-1/2019 z dne 
30.1.2019, se dopolni tako, da se za 1. točko doda novo 1.a točko, ki se glasi: 
 

»1.a 
(subvencija cene programa) 

 
Staršem otrok, za katere je Občina Trzin po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka 
vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju občine Trzin, se plačilo dodatno zniža tako: 

- da plačajo v programu I. starostnega obdobja za 8 EUR nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem 
razredu, 

- da plačajo v programu II. starostnega obdobja, oddelku 3-4 in kombiniranem oddelku za 7 EUR nižjo 
ceno programa v svojem dohodkovnem razredu. 

 
Subvencija cene programa se v primeru vključenih dveh ali več otrok iz iste družine upošteva le za najstarejšega 
otroka. 

 
Subvencija cene programa velja od 1.2.2019 do 31.12.2019.« 

 
2.  

 
Ta sklep se objavi v Uradnem vestniku Občine Trzin in začne veljati naslednji dan po objavi, uporablja pa se od 
1.2.2019. 
 
 
Številka: 4-9/2019                                                                                                     
                                                                                                                                     ŽUPAN:                                                                                                                                                           
                                                                                                                                 Peter LOŽAR 
 
 
 
Poslano: 

- Uradni vestnik Občine Trzin, št. 3/2019, z dne 21. 2. 2019, 
- Osnovna šola Trzin, Mengeška cesta 7b, 1236 Trzin, 
- Osnovna šola Trzin, Enota vrtec Žabica, Mengeška cesta 7b, 1236 Trzin,  
- arhiv, tu (2 x). 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356

