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Do dodatnega znižanja plačila vrtca iz tega člena niso upra-
vičeni starši otrok, ki se jim del cene programa financira oz. sofi-
nancira iz državnega proračuna.

3. člen
V cenah programov javnih vrtcev iz 1. člena tega sklepa so 

za posamezne obroke prehrane upoštevani naslednji stroški živil, 
ki so osnova za zmanjšanje cene v primerih iz 4. in 5. člena tega 
sklepa:

Obroki prehrane Strošek živil v cenah programov

Mesečni znesek Dnevni znesek

Zajtrk 7,94 EUR 0,38 EUR

Malica 7,94 EUR 0,38 EUR

Kosilo 23,81 EUR 1,13 EUR

Skupaj 39,69 EUR 1,89 EUR

4. člen
Za stroške neporabljenih živil znižana cena programa je v 

primeru napovedane odsotnosti otroka podlaga za plačilo staršev 
in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga 
krije lokalna skupnost zavezanka. V kolikor starši obvestijo vrtec 
o otrokovi odsotnosti do 9. ure, se cena programa kot osnova za 
plačilo zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.

5. člen
Kadar je otrok vključen v dnevni program krajši čas, kot je 

poln delovni čas, in redno ne prejema katerega od obrokov, je 
osnova za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa 
in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka, cena 
programa, znižana za mesečni strošek živil obroka, ki ga otrok 
ne prejema.

6. člen
Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomesečni ne-

prekinjeni odsotnosti (najmanj 30 koledarskih dni) v času šolskih 
poletnih počitnic rezervirati mesto v izbrani enoti oziroma od-
delku, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, rezervacijo v višini 
30 % njim določenega zneska plačila. V nasprotnem primeru za 
ta čas otroka izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu pa je otrok 
razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet.

7. člen
Za čas neprekinjene bolezenske odsotnosti otroka v trajanju 

najmanj 30 koledarskih dni (oz. v februarju najmanj 28 koledar-
skih dni), za področje predšolske vzgoje pristojni organ Mestne 
uprave Mestne občine Maribor na osnovi vloge staršev ob pre-
dložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, plačilo staršev za pro-
gram vrtca zniža tako, da znaša plačilo za prvi mesec odsotnosti 
30 % njim določenega zneska plačila, za naslednja dva meseca 
pa se starše plačila vrtca oprosti.

Starši lahko koristijo pravico iz predhodnega odstavka za ne-
prekinjeno bolezensko odsotnost otroka iz vrtca v skupnem tra-
janju največ 3 mesece letno.
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Na podlagi 28., 28.b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIU-
ZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11-ZUPJS-A, 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) in 23. člena 
Statuta Mestne občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 
10/11 in 8/14) je Mestni svet Mestne občine Maribor na 36. seji, 
dne 24. maja 2018, sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju mestne 

občine Maribor

1. člen
V javnih vrtcih na območju Mestne občine Maribor se za po-

samezne programe vrtcev določijo naslednje cene programov:
Vrsta programa Cena

Dnevni programi

- prvo starostno obdobje 469,11 EUR

- drugo starostno obdobje
- kombinirani oddelki

338,84 EUR
371,95 EUR

- razvojni oddelki 1.248,44 EUR

Poldnevni programi 272,09 EUR

Zgoraj navedene cene in vsa nadaljnja določila tega sklepa 
veljajo tudi za otroke, vključene v Center za sluh in govor Mari-
bor, za katere je plačnik razlike med ceno programa in plačilom 
staršev ter državnega proračuna po zakonu lokalna skupnost.

Določila 2., 6., 7. in 8. člena tega sklepa veljajo tudi za otroke 
vključene v zasebne vrtce s sedežem v Mestni občini Maribor, ki 
imajo vsaj z enim od staršev stalno prebivališče v Mestni občini 
Maribor.

2. člen
Staršem s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine 

Maribor se plačilo za otroke, vpisane v mariborske javne vrtce, 
določeno z odločbo pristojnega centra za socialno delo, dodatno 
zniža, in sicer:

• za 23 % staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega 
razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega staro-
stnega obdobja,

• za 14 % staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega 
razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe prvega staro-
stnega obdobja,

• za 17 % staršem, ki so uvrščeni od 2. do 6. dohodkovnega 
razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega staro-
stnega obdobja ali kombinirani oddelek,

• za 7 % staršem, ki so uvrščeni od 7. do 9. dohodkovnega 
razreda, njihovi otroci pa so vključeni v programe drugega staro-
stnega obdobja ali kombinirani oddelek.
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O znižanju plačila v prvem mesecu odsotnosti otroka zaradi 
bolezni in oprostitvi v naslednjih dveh mesecih odloči pristojni 
organ Mestne uprave Mestne občine Maribor s sklepom.

8. .člen
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, 

lahko uveljavljajo pravice iz 6. in 7. člena tega sklepa le za otro-
ka, za katerega se ne financira oz. sofinancira plačilo staršev za 
programe v vrtcih iz državnega proračuna.

Staršem, ki uveljavljajo pravice iz 6. in 7. člena tega sklepa, 
jim dodatna znižanja plačila iz 2. člena tega sklepa ne pripadajo, 
prav tako se jim ne odštevajo stroški neporabljenih živil.

Pravice iz 6. in 7. člena tega sklepa veljajo tudi za starše s 
stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Maribor, ki 
imajo otroke vključene v vrtce v drugih slovenskih občinah.

9. člen
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo star-

šev proporcionalno zmanjša glede na število dni prisotnosti otro-
ka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. Za otroke iz drugih občin 
se občinam, plačnicam razlike med ceno programa in plačilom 
staršev ter državnega proračuna, za ta mesec zaračuna samo pro-
porcionalni del razlike med ceno programa in plačilom staršev.

10.  člen
V primeru, da je otrok v vrtcu daljši čas kot je z zakonom do-

ločeno trajanje programa, v katerega je vključen, se določi cena 
7,50 EUR na začeto uro.

Enaka cena velja za vsako začeto uro, kadar ostane otrok v 
vrtcu izven poslovnega časa vrtca.

11. člen
Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrtcev 

in plačilom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih obči-
nah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov vrtcev pristojni 
organ mariborske mestne uprave.

12. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o do-

ločitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine 
Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 9/10 in 16/12).

13. člen
Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca po ob-

javi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka: 60200-1/2018 Župan mestne občine Maribor
Datum: 24. maj 2018 dr. Andrej Fištravec, s.r.


