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Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05 – UPB2, 25/08, 98/09, 36/10 in 62/10), Pravilnika o meto-
dologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in na podla-
gi Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 
02/07, 29/07 in 11/10) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah na svoji 35. redni seji, dne 2. septembra 2010, 
sprejel

S K L E P
o določitvi ekonomske cene v OŠ in vrtcu Sv. Trojica

I.
Cene vzgojno-varstvenih programov v OŠ in vrtcu Sv. Trojica 

po posameznih programih znašajo mesečno na otroka: 
                                                                        (v EUR-ih)

SKUPINA CELODNEVNI 
PROGRAM

POLDNEVNI 
PROGRAM

SKRAJŠAN 
PROGRAM

Prvo starostno 
obdobje 422,05 379,85 358,75

Kombinirani 
oddelek 371,88 334,70 316,10

Drugo starostno 
obdobje 312,01 280,81 265,20

II.
Cene programov se uporabljajo za izračun plačila staršev in 

za občino za otroka, vključenega v izbran program predšolske 
vzgoje od veljavnosti tega sklepa. Višina plačila staršev se do-
loči na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrt-
cih (Uradni list RS, št. 44/96, 39/97, 1/98, 84/98, 44/00, 102/00, 
111/00, 92/02, 120/03, 110/05, 45/06 in 129/06) in Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05).

III.
Vrednost živil za pripravo obrokov za otroke, upoštevan v ce-

nah celodnevnega programa, znaša 26,10 EUR mesečno. V tem 
znesku je vključen zajtrk, kosilo in popoldanska malica. Vrednost 
živil v cenah poldnevnega programa 23,49 EUR mesečno in v 
cenah skrajšanega programa znaša 22,19 EUR mesečno. 

Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje 
neporabljena živila za odsotnost otrok od naslednjega napoveda-
nega dne dalje, v sorazmerni višini plačila za program vrtca. Star-
ši so dolžni napovedati odsotnost otroka iz vrtca najkasneje dva 
dni pred prvim dnem odsotnosti. Dnevni odbitek za živila znaša:
 Celodnevni program 1,20 EUR
 Poldnevni program 1,08 EUR
 Skrajšan program 1,02 EUR.

IV.
Starši otrok, za katere je Občina Sveta Trojica v Slovenskih 

goricah po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa 

predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat le-
tno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otro-
ka najmanj en in največ dva meseca, v koledarskem letu. Starši so 
jo dolžni vrtcu pisno napovedati najpozneje 5 delovnih dni pred 
prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo 
v višini 35% njim določenega zneska.

V.
Ne glede na določbe IV. v primeru odsotnosti otroka več kot 

14 delovnih dni zaradi bolezni ali drugih opravičljivih, objektiv-
nih in nepredvidljivih razlogov, ki morajo biti verjetno izkazani z 
ustreznim zdravniškim potrdilom, plačajo starši 50% njim dolo-
čene cene oz. plačilnega razreda.

VI. 
Sklep začne veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem 

vestniku, uporabljati pa se začne s 1. septembrom 2010. 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o dolo-

čitvi ekonomske cen v vrtcu OŠ Sv. Trojica (MUV, št. 23/09).
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