
 

PREDLOG: 
 

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno 

besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A in 40/12 – 
ZUJF) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10) ter v 

skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah na ___________ , dne ____________ , sprejel 

 

 

SKLEP 

O DOLOČITVI EKONOMSKE CENE V VRTCU OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC SVETA TROJICA 

 
I. 

 

Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica po posameznih 
programih znašajo mesečno na otroka:  

(v EUR-ih) 

SKUPINA CELODNEVNI 

PROGRAM 

POLDNEVNI 

PROGRAM 

SKRAJŠAN 

PROGRAM 

Prvo starostno 

obdobje 

432,10 388,89 367,29 

Drugo starostno 

obdobje 

323,02 290,72 274,57 

 

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 določi na 

podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 

119/08, 102/09, 62/10 - ZUPJS in 40/11) 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 cenah celodnevnega programa, znaša 

23,90 EUR mesečno. V tem znesku je vključen zajtrk, kosilo in popoldanska malica. Vrednost živil 
v cenah poldnevnega programa 21,51 EUR mesečno in v cenah skrajšanega programa znaša 20,32 

EUR mesečno.  

 

Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za odsotnost otrok 
od naslednjega napovedanega  dne dalje, v sorazmerni višini plačila za program vrtca. Starši so 

dolžni napovedati odsotnost otroka iz vrtca najkasneje dva dni  pred prvim dnem odsotnosti. 

Dnevni odbitek za živila znaša: 

 Celodnevni program           1,10 EUR 

 Poldnevni program             0,99 EUR 

 Skrajšan program                0,94 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 letno. 

Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka 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, objektivnih  in nepredvidljivih razlogov, ki morajo biti verjetno izkazani z 
ustreznim zdravniškim potrdilom, plačajo starši 50% njim določene cene oz. plačilnega razreda. 

 

VI.  

 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cen v vrtcu OŠ Sv. 

Trojica (MUV, št. 24/12). 

 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporabljati pa se 

začne s 01.01.2014.  

 
 

 

Številka: 602-4/2012   
Datum:   _________  

 

              Župan 

      Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah 
       Darko FRAS, univ.dipl.prav. 

 

 
 

 



 

OBRAZLOŽITEV 

 

 

V novembru smo iz strani OŠ in vrtec Sv. Trojica bili obveščeni o finančni situaciji, ki je nastala v 

vrtcu. Sporočeno je bilo, da v vrtcu ne dosegajo takšnih finančnih rezultatov kakor so jih predvideli 

z finančnim načrtom za leto 2013. Po zaključenem vpisu otrok v vrtec je s strani šole bila 

pripravljena ustrezna sistemizacija in organizacija oddelkov za šolsko leto 2013/2014. Oblikovani 

so bili 4 oddelki v katere je bilo možno skupno vključit 71 otrok.  V skladu z tem številom otrok so 

bile oblikovane tudi trenutno veljavne ekonomske cene. Po zaključenem vpisu je na dan 26.4.2013 

bilo vpisanih 64 otrok, na dan 31.10.2013 pa le 56 otrok. Do tega datuma se je torej zabeležil izpis 

8 otrok. Zaradi manjšega vpisa otrok od načrtovanega in izpisa otrok prihaja do finančne izgube 

vrtca. Skladno z navedenim je občina predlagala, da se oblikujejo novi oddelki in posledično nove 

cene, ki bi zmanjševale izgubo, ki nastajajo v vrtcu. Po pojasnilih ravnatelja, ob obstoječem vpisu 

in starostni strukturi otrok, številka oddelkov ni mogoče zmanjševat, zato se v obstoječih oddelkih 

zmanjšuje največje število otrok, ki jih je mogoče vključit v posamezni oddelek. Po novi 

organizaciji oddelkov bo torej v vrtec možno vključit skupno 65 otrok (gradivo pod prejšnjo točko)  

 

Na osnovi nove organizacije oddelkov so bile izračunane tudi nove višini ekonomske cene po 

posameznih oddelkih, kakor izhaja iz sklepa te točke. Izračuni in gradivo, ki jih je šola pripravila so 

priloga te obrazložitve. 

 

Cene so sledeče: 

SKUPINA CELODNEVNI 

PROGRAM nova cena  / 

stara cena  

POLDNEVNI 

PROGRAM 

nova cena  / 

stara cena  

SKRAJŠAN 

PROGRAM nova 

cena  / stara cena  

Prvo starostno 

obdobje 

432,10 / 400,45 388,89 / 
360,41 

367,29 / 340,38 

Drugo starostno 

obdobje 

323,02 / 296,61 290,72 / 

266,95 

274,57 / 252,12 

 

V prvem starostnem obdobju se cena povečuje za 7,9 % oz. znaša povečanje za celodnevni 

program 31,65 EUR. Povečanje drugega starostnega obdobja znaša 26,41 EUR oz. gre za 8,9%. 

 

Na podlagi 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo je potrebno opraviti uskladitev cen enkrat letno glede na letne rasti 

elementov. Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo stroški dela, stroški materiala 

in storitev ter stroški živil za otroke. Ne glede na prejšnje določilo lahko vrtec ali pristojni upravni 

organ lokalne skupnosti ustanoviteljice predlaga uskladitev cene, če se v vmesnem obdobju 

bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev ekonomske cene.  



 

PRIMERJAVA EKONOMSKIH CEN V SOSEDNJIH OBČINAH in med posameznimi leti v 

vrtcu Oš in vrtec Sv. Trojica 

 

OBČINA 
1. STAROSTNO 

OBDOBJE 

2. STAROSTNO 

OBDOBJE 

KOMBINIRAN 

ODDELEK 

Sveta Ana 352,05 286,34 332,44 

Sveti Jurij v Slov. goricah 455,00 355,00 375,00 

Sveta Trojica v Slov. goricah 

Šolsko leto 08/09 426,09 309,00 286,37 

Sveta Trojica v Slov. goricah 

Šolsko leto 09/10 426,09 309,00 / 

Sveta Trojica v Slov. goricah 

Šolsko leto 10/11 422,05 312,01 371,88 

NOVE CENE 

Šolsko leto 11/12 441,56 325,97 440,00 

NOVE CENE 

Šolsko leto 12/13 400,45 296,61 

/ 

 

NOVE CENE 

Šolsko leto 13/14 432,10 323,02 

/ 

 

 

 

K obrazložitvam prilagamo: 

 Predlog ekonomske cene v OŠ in vrtcu Sveta Trojica. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


