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OBČINSKI SVET 
 
 
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/08, 25/08, 36/10, 62/10-ZUPJS, 
94/10-ziu in 40/12-ZUJF), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta 
Občine Kanal ob Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS št. 
70/07, 51/08) je Občinski svet Občine Kanal ob Soči na _____ seji, dne 
____________sprejel  
 

SKLEP 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških 

rezervacij v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči 
 

1. 
 

V javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči se za posamezne programe vrtcev določijo 
cene, ki so osnova za plačilo staršev in znašajo mesečno na otroka (v EUR): 
 

 DNEVNI PROGRAM 
(do 9 ur) 

POLDNEVNI PROGRAM 
(do 6 ur) 

I. STAROSTNO OBDOBJE  
- oddelki 1 – 3 let 

470,26           376,21 

   

II. STAROSTNO OBDOBJE 
- oddelki 3 – 6 let 

318,16 254,53 

 
2. 
 

Ostala določila v sklepu št. 9000-0009/2013-7 z dne 21.11.2013 (Uradni list RS 98/2013) 
ostajajo nespremenjena. 

 
3. 
 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa 
se od 1.6.2014 dalje. 
 
 
 
Številka: 
Datum: 
 

 
                                               Župan Občine Kanal ob Soči 

                                                                                    Andrej Maffi 
 
 



 
 
 
Obrazložitev: 
 

Vrtca Deskle in Kanal ne izvajata poldnevnega programa, pač pa so otroci, ki odhajajo 

domov prej, vključeni v skupine, v katerih se izvaja celodnevni program. Število 

otrok, ki jih starši vpišejo v poldnevni program namreč ne dosega normativnega 

števila za oblikovanje skupine poldnevnega programa. V interesu, da v naših vrtcih 

otrok ne zavračamo in staršem kljub temu omogočamo vpis otroka za čas do 6 ur 

dnevno, se te otroke vključi v skupine s celodnevnim programom.  

 

Tako so otroci, ki so formalno vpisani v poldnevni program, deležni istih pogojev 

(prisotnost strokovnih delavk - sočasnost v skupini in obseg vodene vzgojno 

izobraževalne dejavnosti), kot njihovi vrstniki v celodnevnem programu.  

 

Ker smo pri izračunu cene poldnevnega programa upoštevali dejansko časovno 

prisotnost otrok v vrtcu in dejanske stroške, je prišlo do nesorazmerja cen poldnevnega 

programa v prvi in drugi starostni skupini. Zato predlagamo občinskemu svetu 

uskladitev cene poldnevnih programov obeh starostnih obdobij. 

 

 

 

 

 

 

 

 


