Spoštovani starši, dragi naši otroci!

Mnogi od vas nas že poznate, nekateri pa ste prav v letošnjem letu prvič prestopili prag našega vrtca. Našim novinčkom želimo
prijetno in mirno uvajalno obdobje, vsem ostalim malčkom pa pogumen, igriv in nagajiv začetek novega šolskega leta. Vsem vam,
dragi otroci in starši, sporočamo, da se zavedamo svoje vloge, zato bomo skrbeli za dobro počutje in prijetno vzdušje. Skupaj bomo
soustvarjali prijazno, ustvarjalno in spodbudno okolje.
Tudi v letošnjem letu ostaja lutka naša osrednja nit preko celega leta.
Skupaj z lutko bomo gradili gradove v oblakih, kovali brezmejno srečo, iskali najdaljšo mavrico, pluli s čisto pravimi gusarji, tlakovali
pot do Lune, prešerno skakali z oblaka na oblak ter iskali piratske zaklade. Ob vsem tem bomo poskrbeli, da se boste otroci
neizmerno zabavali in naučili veliko novega. Lutka bo naša prijateljica in sopotnica v čarobnem ter čudovitem svetu pravljic,
domišljije in igre brez meja.
Veselimo se uspešnega sodelovanja in soustvarjanja novih izkušenj, spoznanj, uspehov in lepih spominov.

dr. Anja Podlesnik Fetih
ravnateljica
Ksenija Malkovič
pom. ravnateljice, vodja VVE Medo
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VREDNOTE VRTCA
Vrednota je nekaj, kaj nas bogati, nas vodi v boljšo kvaliteto življenja, oblikuje našo osebnost. V VVE Medo si prizadevamo vrednote
posredovati z našim zgledom, medsebojnim spoštovanjem in razumevanjem.
Naše vrednote v VVE Medo so:
-

PRIJAZNOST – je pogoj za dobre medčloveške odnose.
ODGOVORNOST – smo odgovorni ljudje do vseh, ki vstopajo v naš zavod.
POŠTENOST – kritično presojamo svoje delo in delo drugih.
ZANESLJIVOST – vsak se lahko obrne na nas, saj ve, da se bomo potrudili po svojih najboljših močeh.
USTVARJALNOST – vseskozi iščemo nove izzive, ustvarjalne rešitve za doseganje skupnih ciljev.

VZGOJA
Vzgoja je zahtevna in plemenita naloga, zato bomo v VVE Medo:
- spoštovali vsakega otroka, njegovega starša ali skrbnika,
- zadovoljili potrebe lokalne skupnosti ter potrebe delavcev v vrtcu,
- zagotovili strokovno izvajanje KURIKULUMA ZA VRTCE,
- zagotovili izvajanje KODEKSA ETIČNEGA RAVNANJA V VRTCU.

3

PODATKI O VRTCU
VVE Medo je javni vrtec, ki ga je ustanovila Občina Lukovica in je del Osnovne šole Janka Kersnika Brdo. Nahaja se v naselju
Prevoje, Zaboršt 2 in v Krašnji, Krašnja 14a, v prostorih POŠ Krašnja. V 12 igralnicah OE Prevoje je vključenih 223 otrok, starih 1–6
let, v OE Krašnja pa 50 otrok, starih 1–6 let.

OE Medo Prevoje
Zaboršt 2, Prevoje
1225 Lukovica

OŠ Janka Kersnika Brdo
Brdo 5
1225 Lukovica
dr. Anja Podlesnik Fetih
ravnateljica
tel.: 01 723 50 20

tel.: 01 723 68 72
e-pošta: vrtec.medo@siol.net

TAJNIŠTVO

OE Medo Krašnja
Krašnja 14a,
1225 Lukovica
Vodja OE Krašnja: Petra Capuder
tel.: 01 7234 056
GSM: 031 692 171

Simona Vrankar
poslovna sekretarka, računovodja

VODJA VRTCA

tel.: 01 723 68 72
e-pošta: simona.vrankar@guest.arnes.si

Ksenija Malkovič
pomočnica ravnateljice, vodja VVE

SVETOVALNA SLUŽBA
Barbara Knap
svetovalna delavka in izvajalka DSP

PREHRANA IN ZHR
tel.: 01 723 68 70
e-pošta: vrtec.medo@siol.net

Nika Urh
organizatorka prehrane in ZHR

tel.: 01 723 68 73
e-pošta: barbara.knap@guest.arnes.si

tel.: 01 723 68 70
e-pošta: nika.urh@guest.arnes.si

4

ORGANIZIRANOST VVE MEDO
V vseh skupinah VVE Medo se izvaja celodnevni program, ki zajema vzgojno-izobraževalne dejavnosti, prehrano, počitek in varstvo
otrok.
Pred šolskimi počitnicami bomo starše vprašali o potrebah po varstvu otrok v omenjenem času. Pozorno bomo načrtovali odsotnost
delavcev, tako da bo v večini oddelkov prisotna vedno ena, otrokom znana oseba. To velja tudi za poletne mesece.
Otroci so razporejeni v 11 homogenih in 4 heterogene oddelke.
• I. starostno obdobje – otroci stari od enajstih mesecev do treh let,
• II. starostno obdobje – otroci stari od tretjega leta do vstopa v osnovno šolo.
V igri, ki je osnovna dejavnost otrok, se prepletajo raziskovanja in različne aktivnosti preko gibanja, matematike, umetnosti, narave,
družbe in jezika.
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POSLOVNI ČAS
VVE Medo je odprt od ponedeljka do petka celo leto od 5.30 do 17.00 v OE Prevoje in od 6.00 do 16.30 v OE Krašnja.
V času šolskih počitnic je zaradi zmanjšanega števila otrok in racionalne organizacije dela OE Krašnja zaprta.
Od 7.30 do 15.30 so otroci v svojih matičnih oddelkih. V jutranjem in popoldanskem času, to je v času dežurstva, se otroci iz različnih
oddelkov združujejo.
Poslovni čas se zaradi potreb staršev lahko prilagodi v soglasju z ustanoviteljico Občino Lukovica.
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PREDSTAVITEV PROGRAMOV GLEDE NA TRAJANJE IN STAROSTNA OBDOBJA
V VVE Medo izvajamo celodnevni program, ki traja od šest do devet ur in se izvaja v dopoldanskem in popoldanskem času. Program
je namenjen otrokom prvega starostnega obdobja (od prvega do tretjega leta starosti) in drugega starostnega obdobja (od tretjega
do šestega leta, oziroma do vstopa v šolo). Obsega vzgojo, varstvo in prehrano otrok.

DNEVNI RED V ODDELKIH
Dan se odvija v konceptu mirnih prehodov, brez hitenja. Dnevni red je naravnan na biološki ritem otrok. Urnik bivanja je okviren.
5.30–7.30
7.30–8.00
7.30–8.00
8.00
10.00
9.00–12.00
11.15
11.20
11.30
11.45
12.00
12.00–14.30
14.30
14.30–15.30
15.30–17.00

zbiranje otrok, igra ali željen počitek posameznikov
odhodi otrok v matične igralnice
igra, pogovor, priprava na zajtrk
zajtrk
malica
usmerjene dejavnosti v oddelku, bivanja zunaj, sprehodi (nega v 1. starostnem obdobju), priprava na
kosilo
kosilo otrok starih 1–2 leti
kosilo otrok starih 2–3 leta
kosilo otrok starih 3–4 leta
kosilo otrok starih 4–5 let
kosilo otrok starih 5–6 let
počitek, umirjene dejavnosti, ki so nadaljevanje dopoldanskih aktivnosti
malica
dejavnosti, igra
združevanje otrok, igra, odhodi domov
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SKUPINE IN STROKOVNE DELAVKE V ODDELKIH
OE PREVOJE
Skupina

Starost otrok

Število
otrok

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica predšolskih otrok
– pomočnica vzgojiteljice

I. starostno obdobje
Metulji
Polhki
Zajčki
Polžki

1–2 leti
1–2 leti
2–3 leta
2–3 leta

14
12
14
12

Monika Gorišek
Ksenija Capuder
Veronika Hribar
Anka Juras

Tina Fijavž
Janja Boršič
Vesna Prevolnik
Eva Stopar

3–4 leta
3–4 leta
3–4 leta
4–5 let
4–5 let
4–6 let
5−6 let
5−6 let

19
19
19
22
24
21
23
21

Tina Osolnik
Alenka Sevnik
Petra Zalaznik
Damijana Seliškar
Urška Pogačar
Jolanda Kreslin
Nataša Beganović Jug
Andreja Peterlin

Tadeja Oražem
Nataša Zalaznik
Andreja Lavrič
Katja Mlakar
Maja Lenarčič
Mojca Pustotnik
Špela Obreza
Alenka Tartara

Vzgojiteljica

Vzgojiteljica predšolskih otrok
– pomočnica vzgojiteljice

II. starostno obdobje
Pikapolonice
Sovice
Lisičke
Miške
Ježki
Medvedki
Palčki
Veveričke

OE KRAŠNJA
Skupina
I. starostno obdobje
Lunice
Il. starostno obdobje
Zvezdice
Sončki

Starost otrok

Število
otrok

1–3 leta

12

Petra Capuder

Anamarija Lanišek

3–5 let
4–6 let

19
19

Simona Cerar
Meta Adamič Bahl

Barbara Močnik
Natalija Mlakar Butalič

Za nemoteno delo in zagotavljanje sočasnosti skrbijo:
− Jerneja Dimc, Sara Štebe in Veronika Kos v OE Prevoje in Suzana Stanković v OE Krašnja.
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TEHNIČNI DELAVCI VVE MEDO
Ime in priimek
Ksenija Malkovič
Barbara Knap
Nika Urh
Simona Vrankar
Vinko Klopčič
Bogdan Barle
Boštjan Barle
Alenka Pustotnik
Marija Nakrst
Barbara Rupar
Majda Kovačič
Angelca Genc
Alojzija Bizjak
Mojca Jerina Smrekar
Urška Jemec Tekavec
Uršula Avbelj

Delovno mesto
pomočnica ravnateljice in vodja VVE Medo
svetovalna delavka
vodja prehrane in ZHR ½
računovodja/poslovna sekretarka
hišnik 5/8
kuhar – vodja kuhinje
kuhar
kuharica
kuharica – kuharska pomočnica
kuharska pomočnica
perica 5/8
čistilka
čistilka
čistilka
čistilka 5/8 (OE Krašnja)
kuharska pomočnica in perica ½ (Krašnja)

Delovni čas
7.00–15.00
7.00–15.00
8.00–12.00
7.00–15.00
7.00–15.00
6.00–14.00
6.00–14.00
6.30–14.30
6.30–14.30
7.30–15.30
7.00–11.00
14.00–22.00
14.00–22.00
14.00–22.00
16.30–21.30
6.00–14.00
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PREDSTAVITEV DEJAVNOSTI
VSEBINE PROGRAMOV
Načrtujemo jih na podlagi kurikula za vrtce. Kurikulum za vrtce je nacionalni dokument, ki ga je sprejel Strokovni svet RS za splošno
izobraževanje leta 1999. Kurikulum predstavlja strokovno podlago za delo vrtcev in je obvezen za vse vrtce, saj zajema celotno
življenje otrok in odraslih v vrtcu in otroka postavlja v središče dogajanja. Program je prilagojen starosti in potrebam posameznika in
skupine. Otrok v oddelku sodeluje, njegova participacija je pomemben vidik vzgojnega dela, česar se strokovni delavci zavedamo.
Letni delovni načrt letošnjega šolskega leta je v večji meri povzet po letnem delovnem načrtu preteklega leta, saj je bila večina
načrtovanih dejavnosti močno prilagojena ali pa v celoti opuščena. Tako LUTKA ostaja vodilo tudi v tem šolskem letu. Na nivoju
celotnega vrtca načrtujemo skupne projekte – sklope, ki povezujejo vse otroke in strokovne delavce. Zavedamo se pomembnosti
psihičnega in fizičnega zdravja otrok v predšolskem obdobju.
V ta namen bomo:
− uredili ustvarjalne lutkovne kotičke v igralnicah,
− omogočili dosegljivost čim bolj raznolikega materiala,
− pripravili dovolj različnega materiala in sredstev.
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OBOGATITVENE DEJAVNOSTI IN PROJEKTI
Načrtujejo in izvajajo jih strokovni delavci v dopoldanskem času in so skladne s cilji in načeli Kurikula za vrtce. Aktivnosti se izvajajo
znotraj dnevnega programa, starši zanje dodatno ne plačujejo. To so dejavnosti, ki so se v preteklosti izkazale kot dobro sprejete s
strani otrok, staršev in ustanovitelja. Vsebina in število je pogojeno s starostjo ter z razvojnimi značilnostmi, potrebami in zmožnostmi
otrok. Vsebine izbereta obe strokovni delavki v oddelku glede na presojo in ovrednotenje potreb, usmeritev in posebnosti otrok
skupine.
Skupne obogatitvene dejavnosti in projekti na ravni vrtca:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Pohod za krof
Pohod za medenjak
Vaja evakuacije
Teden otroka
Teden umetnosti
Praznični december
Predstava dijakinj SVŠ.
Predstava strokovnih delavk za otroke v oddelku in enoti
Tradicionalni slovenski zajtrk
Tek podnebne solidarnosti – medvedkov tek (Karitas)
Različni likovni natečaji (posamezni otroci)
Cici vesela šola
Zdravje v vrtcu
Mali sonček
Varno s soncem
Pasavček
Pravljični palček
Korak k sončku
Varno v šolo in vrtec
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PRAZNOVANJA
Prazniki osrečujejo majhne in velike. Drobne radosti, prešernost in druženje so naš moto. Vsekakor bodo vsa praznovanja polna
različnih, predvsem prijetnih doživetij za otroke. V tem letu bomo praznovali:
−
−
−
−
−
−

dan slavljencev,
teden otroka,
praznični december,
teden kulture,
pust,
gregorjevo.
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DODATNE DEJAVNOSTI
Med te dejavnosti sodijo različne dejavnosti, ki so lahko tudi s področij dejavnosti kurikula (ples, tuj jezik, športne, glasbene dejavnosti,
različne delavnice ...). Dodatna dejavnost časovno ne sme posegati v program vrtca. Strokovni delavci oddelka na podlagi izjave
staršev oddajo otroke izvajalcu. Stroške dodatnih dejavnosti starši poravnajo izvajalcu. Vsebino dodatnih dejavnosti in izvajalce izmed
ponudb izberejo starši na seji Sveta staršev.
Te dejavnosti se izvajajo v prostorih vrtca ali na drugih lokacijah in so:
− umetniški abonma,
− ples – Plesna šola MIKI,
− ritmična gimnastika – Bleščica,
− angleščina za najmlajše – Jezikovna šola Linkot,
− judo – Judo klub Domžale,
− živalski vrt Sikaluzoo,
− Limbarska gora,
− grad Zaprice – Kamnik,
− plavalni tečaj,
− pastirski dan na Vačah,
− Kekčeva dežela,
− Knjižnica Domžale,
− CZR Količevo,
− praznična Ljubljana.

BIVANJE V NARAVI
V letošnjem letu bomo za otroke stare od 5 do 6 let, v juniju organizirali tridnevni tabor v Gozdu Martuljku. Stroške tabora plačajo
starši.
V našem vrtcu se trudimo omogočati enake možnosti za vse otroke, zato otrokom iz socialno šibkih družin zagotavljamo pomoč
financiranja tabora iz Sklada šole in vrtca.
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SVETOVALNO DELO IN SPECIALNA PEDAGOŠKA POMOČ
Delo svetovalne delavke je namenjeno nudenju pomoči otrokom, staršem, strokovnim delavkam in sodelovanju z zunanjimi
institucijami.
Svetovalna delavka se pri svojem delu ravna po načelu skupnega dogovora ter zaupnosti podatkov v dobro otroka in njegove
družine. Prizadeva si, da bi drugačnost otrok bolje razumeli in se na njihove potrebe primerno in takoj odzvali.
S starši se srečuje na osebnih svetovanjih in posvetovanjih (pogovorne ure).
Svetovalna služba se vključuje v kompleksno reševanje pedagoških, psiholoških, socialnih in organizacijskih vprašanj v VVE Medo
preko treh med seboj povezanih ter prepletenih osnovnih dejavnosti:
- dejavnosti pomoči,
- razvojnih in preventivnih dejavnosti,
- dejavnosti načrtovanja in evalvacije.
Najpogostejše teme, o katerih se lahko posvetujete s svetovalno delavko:
➢ vključitev in uvajanje otroka v vrtec,
➢ posvetovanje o vzgoji in otrokovem razvoju,
➢ razumevanje in pomoč pri otrokovih razvojnih, čustvenih in vedenjskih težavah ter stiskah,
➢ posvetovanje ob kritičnih situacijah v družini,
➢ težave otroka pri vključevanju in sodelovanju v skupini,
➢ spodbujanje potencialno nadarjenega otroka,
➢ prehod otroka iz vrtca v šolo,
➢ možnosti pomoči otrokom s posebnimi potrebami.

V VVE Medo nudimo v skladu z Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami tudi dodatno
strokovno pomoč in podporo otrokom, ki potrebujejo pomoč zaradi težav na različnih področjih razvoja. Namen zakona je urejanje
celostne obravnave otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki ter njihovih družin v predšolskem obdobju.
S celostno zgodnjo obravnavo se pomembno vpliva na otrokov razvoj in predstavlja prvo pomoč družini. Cilj zgodnje obravnave je
spodbujanje razvoja otrokovih sposobnosti in zmožnosti do stopnje, ki mu bo kasneje, z odraščanjem, omogočala čim bolj
samostojno in kvalitetno življenje.
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ORGANIZACIJA PREHRANE V VRTCU

Prehrano otrok v vrtcu sestavljajo naslednji dnevni obroki: zajtrk, sadno-zelenjavna malica, kosilo in popoldanska malica.
Jedilniki in priprava hrane so za predšolske otroke prilagojeni njihovi starosti oz. sposobnosti prehranjevanja (izločevanje neprimernih
živil, pretežno mlečni zajtrki, bolj sesekljana hrana ...). Otroci v vrtcu in prvem razredu devetletke imajo na razpolago manj sladkan
čaj ali vodo ves čas bivanja.
Posebej se pripravlja hrana za otroke z alergijami in drugimi zdravstvenimi težavami na osnovi zdravniških potrdil in sodelovanja s
starši. Držimo se načela pestrosti in visoke kvalitete živil.
Vsakodnevna prehrana vsebuje sveže sezonsko sadje in zelenjavo. Pri nabavi živil se trudimo vključiti čim več lokalno in ekološko
pridelane hrane. Omejujemo porabo sladkorja.
V vsakodnevno prehrano vključujemo mleko ali mlečne izdelke, ki zadostijo potrebam po kalciju. Meso enkrat tedensko zamenjamo
s stročnicami ali ribami.
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PRAVICE OTROK IN STARŠEV
Kodeks etičnega ravnanja, ki smo ga vsi strokovni delavci spoznali, osvojili in privzeli kot edino sprejemljivo ravnanje, je sestavni
del dokumenta Deklaracije o človekovih pravicah in Konvencije o otrokovih pravicah.
Radi rečemo, da je vrtec drugi dom otroku. Želimo, da bi to resnično tudi postal. Dom, v katerega se radi vračamo vsi, otroci in
odrasli.
Predšolska vzgoja v vrtcih je sestavni del sistema vzgoje in izobraževanja in poteka po načelih:
- demokratičnosti,
- pluralizma,
- avtonomnosti, strokovnosti in odgovornosti zaposlenih,
- enakih možnosti za otroke in starše, upoštevaje različnosti med otroki,
- pravice do izbire in drugačnosti,
- ohranjanja ravnotežja med raznimi vidiki otrokovega telesnega in duševnega razvoja,
- spodbujanje telesnega in gibalnega razvoja ter razvijanje samostojnosti pri higienskih navadah in pri skrbi za zdravje.
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SODELOVANJE S STARŠI
Stalno sodelovanje in povezovanje za dobrobit otroka je ključna naloga staršev in strokovnih delavcev. Letni delovni načrt vzgojno–
izobraževalnega dela v oddelku vzgojiteljice predstavijo staršem na prvem roditeljskem sestanku. Starši ga s posameznimi predlogi
dopolnijo. Predstavnika staršev, ki zastopa interese staršev cele skupine, izberejo starši na prvem roditeljskem sestanku oddelka.

oblika
dejavnosti
1. roditeljski sestanek pomembne dejavnosti na nivoju VVE
Medo, predstavitev skupine,
programa in dela v tem šolskem letu
2. roditeljski sestanek realizacija dela v prvi polovici
šolskega leta ter skupna aktivnost
otrok in staršev
3. roditeljski sestanek zaključni sestanek s pregledom dela
in realizacijo LDN oddelka
govorilne ure
izmenjava informacij o otroku med
starši/skrbniki in strokovnima
delavkama
oglasne deske pred
dnevna predstavitev aktivnosti dela v
igralnicami
oddelku, jedilniki ter aktualna
obvestila
spletna stran vrtca
dogodki, obvestila in opozorila

čas izvedbe
september

januar, februar

junij
drugi četrtek v
mesecu
celo leto

celo leto
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Srečanje za starše novo sprejetih otrok poteka predvidoma v mesecu juniju 2022 s pomočnico ravnateljice in vodjo VVE Medo,
svetovalno delavko in strokovnimi delavkami, ki bodo vodile oddelke, v katere bodo vključeni ti otroci. Na srečanju se starši seznanijo
z organizacijo vrtca, hišnim redom, dejavnostmi in s programom VVE Medo. Starši dobijo odgovore na vprašanja, ki se jim porajajo
pred vstopom njihovega otroka v vrtec. Seznanijo se s postopnim uvajanjem otroka, z razvojnimi značilnostmi in možnimi reakcijami
otrok ob vključevanju v vrtec. Dosedanje izkušnje so pokazale, da je tak način pogoj za kvalitetno nadaljnje sodelovanje in
komunikacijo med starši in zaposlenimi.
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POVEZOVANJE IN SODELOVANJE Z OKOLJEM
Povezujemo in sodelujemo z OŠ Janka Kersnika Brdo, Občino Lukovica, z gasilci PGD Prevoje, Krašnja in Lukovica, s Čebelarskim
društvom Lukovica in Čebelarsko zvezo Slovenije, s knjižnico v Šentvidu in v Domžalah, s Plesno šolo Miki, z Jezikovno šolo Linkot,
z živalskim vrtom Ljubljana, Gimnazijo in srednjo šolo Rudolfa Maistra Kamnik ter Gimnazijo in srednjo vzgojiteljsko šolo, gimnazijo
in umetniško gimnazijo Ljubljana.
Svoje dejavnosti redno predstavljamo tudi v občinskem glasilu Rokovnjač.
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OBVEZNOSTI STARŠEV DO VRTCA
-

Starši uredijo vse formalnosti v zvezi s postopkom za sprejem otroka v vrtec in jamčijo za resničnost podatkov.
Redno izpolnjujejo finančne obveznosti do vrtca.
Upoštevajo poslovni čas vrtca.
Zagotavljajo spremstvo ob prihodu in odhodu iz vrtca. Otroka lahko iz vrtca odpeljejo le starši, druge polnoletne osebe pa le v
izjemnih primerih s pisnim pooblastilom staršev.
Ob vstopu v vrtec predložijo potrdilo o zdravstvenem stanju otroka, opozarjajo na posebnosti otroka, ki so pomembne za
njegovo varnost in zdravje.
Skrbijo za zdravje otrok. V vrtec ne pripeljejo bolnega otroka, ki s svojim zdravstvenim stanjem ogroža sebe in druge.
Odgovorne osebe v vrtcu seznanjajo o nalezljivih otroških boleznih.
Vzgojiteljico sproti obveščajo o spremembi osebnih podatkov (naslov, številka telefona) ter o svoji dosegljivosti v času bivanja
otroka v vrtcu.
Spremljajo in upoštevajo navodila in obvestila za starše na oglasnih deskah in spletni strani vrtca (http://www.vrtec-medo.si).
Od staršev pričakujemo sodelovanje in zanimanje za otrokovo vzgojo in razvoj ter vključevanje v organizirane oblike
sodelovanja z vrtcem.
Izpis otroka je potrebno pisno najaviti najmanj 30 dni pred datumom izpisa.
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EKONOMSKI POGOJI POSLOVANJA
Predšolsko vzgojo v vrtcih urejata dva zakona, Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja ter Zakon o vrtcih.
VVE je enota javnega zavoda. Ustanovitelj je Občina Lukovica.
V šolskem letu 2021/2022 se bo delo vrtca financiralo v skladu z veljavno zakonodajo iz naslednjih virov: prispevkov staršev, proračuna Občine
Lukovica in drugih občin Republike Slovenije, kjer imajo otroci stalno prebivališče, proračuna Ministrstva za šolstvo in šport za druge in
nadaljnje otroke iz iste družine, ki so hkrati vključeni v vrtec, in drugi viri.
Sedaj veljavne cene veljajo od 1. 9. 2019 in znašajo po posameznih programih, kot je navedeno v nadaljevanju:
I. starostna stopnja
II. starostna stopnja
mesečni znesek živil

523, 40 EUR
407, 22 EUR
44, 00 EUR
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OŠ Janka Kersnika Brdo, Lukovica
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