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Na podlagi določil 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, 
55/17 in 18/21), 17.člena Pravilnika o metodologiji za oblikova-
nje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 
RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 16. člena Statuta 
Občine Selnica ob Dravi – UPB1 (MUV, št. 35/17) in Sklepa 
o določitvi ekonomske cene v javnem vzgojno izobraževalnem 
zavodu OŠ Selnica ob Dravi (MUV, št. 15/08, 13/13) je Občin-
ski svet Občine Selnica ob Dravi na 21. redni seji, dne 21. okto-
bra 2021, sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
Sklepa o določitvi ekonomske cene v javnem vzgojno 

izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi

1. člen
V točki 3. Sklepa o določitvi ekonomske cene v javnem 

vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi se v prvem 
stavku za besedo »odsoten« črtajo besedne zveze: «najmanj 3 
zaporedne delovne dni«. Preostalo besedilo ostane v celoti ne-
spremenjeno.

2. člen
V točki 4. sklepa navedenega v predhodnem členu se bese-

dilo drugega stavka v celoti črta in se nadomesti z naslednjim 
besedilom:

»V kolikor starši predčasno obvestijo vrtec o otrokovi odso-
tnosti ali to odsotnost sporočijo do 8. ure na dan odsotnosti, se 
cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške neporablje-
nih živil z istim dnem.

V kolikor starši odsotnost otroka sporočijo po 8. uri ali sploh 
ne, se cena programa zniža z naslednjim dnem.«

3. člen
Vsi ostali členi v sklepu ostanejo nespremenjeni.

4. člen
Te spremembe in dopolnitve Sklepa o določitvi ekonomske 

cene v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob 
Dravi pričnejo veljati z dnem objave v Medobčinskem uradnem 
vestniku.
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