
 

 
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, 40/12 - 
ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17, 49/20 - ZIUZEOP) in 16. člena Statuta Občine Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, 12/14, UGSO, št. 57/17, 3/2019, Uradno glasilo e-občina 
6/2020) 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, 120/05, 93/15, 59/19) 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 
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 

 
1. člen 

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

 
SKUPINA CELODNEVNI 

PROGRAM 
POLDNEVNI 
PROGRAM 

SKRAJŠAN 
PROGRAM 

Prvo starostno 
obdobje 

457,59 EUR 411,83 EUR 388,95 EUR 

Drugo starostno 
obdobje 

352,56 EUR 317,30 EUR 299,68 EUR 

 
2. člen 

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, 120/05, 93/15 in 
59/19). 
 

3. člen 
Vrednost živil za pripravo obrokov za otroke, upoštevan v cenah celodnevnega programa, znaša 
25,04 EUR mesečno. V tem znesku je vključen zajtrk, kosilo in popoldanska malica. Vrednost živil 
v cenah poldnevnega programa 22,54 EUR mesečno in v cenah skrajšanega programa znaša 21,28 
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           1,15 EUR 

• Poldnevni program             1,03 EUR 

• Skrajšan program                0,98 EUR. 
 
 



 

 
4. člen 

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. 
 

5. člen 
Ne glede na ostale določbe, v primeru odsotnosti otroka več kot 14 delovnih dni zaradi bolezni ali 
drugih opravičljivih, objektivnih in nepredvidljivih razlogov, ki morajo biti izkazani z ustreznim 
zdravniškim potrdilom, plačajo starši 35% njim določene cene oz. plačilnega razreda za prvi mesec 
odsotnosti, za odsotnost daljšo od enega meseca pa se starše plačila vrtca oprosti, vendar najkasneje 
do konca šolskega leta. 
 

6. člen 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna 
šola in vrtec Sveta Trojica, številka 602-4/2012-49, z dne 27.11.2019 (Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 11/2019). 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu e-občina, uporabljati pa se začne s 
1.9.2020.  
 
 
Številka: 602-4/2012   
Datum:   _________  
 
 

     David KLOBASA 
             ŽUPAN 

 
 
 



 

OBRAZLOŽITEV 
 

Ekonomska cena posameznega programa je oblikovana skladno s Pravilnikom o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 
120/05, 93/15, 59/19). 
 

V šolskem letu 2020/20201je v vrtcu oblikovanih šest oddelkov z možnostjo vpisa 102 otrok. 
Vpisanih je 102 otrok. 
 

Osnovna šola in vrtec Sv. Trojica je pripravila predlog cen posameznih programov v enoti vrtca. 
Primerjava med potrjenimi cenami posameznih programov vrtca v šolskem letu 2019/2020 in in 
predlaganimi novimi cenami za šolsko leto 2020/2021 po starostnih obdobjih je sledeča (v EUR): 
 
 

SKUPINA 
CELODNEVNI 

PROGRAM  
nova cena  / stara cena  

Razlika POLDNEVNI 
PROGRAM  

nova cena  / stara cena  

SKRAJŠAN 
PROGRAM  

nova cena  / stara cena  
Prvo starostno 
obdobje 

 

457,59 / 411,36 +46,23 
 

411,83 / 370,22 
 

388,95 / 349,66 

Drugo starostno 
obdobje 

 

352,56 / 338,45 +14,11 
 

317,30 / 304,61 
 

299,68 / 287,68 

 

 
Primerjava ekonomskih cen (v EUR) v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica po posameznih 
šolskih letih za celodnevni program: 
 

OBČINA 1. STAROSTNO 
OBDOBJE 

2. STAROSTNO 
OBDOBJE 

KOMBINIRAN 
ODDELEK 

Šolsko leto 08/09 426,09 309,00 286,37 
Šolsko leto 09/10 426,09 309,00 / 

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

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

Šolsko leto 12/13 400,45 296,61 / 

Šolsko leto 13/14 437,68 328,64 / 

Šolsko leto 14/15 432,10 323,02 / 

Šolsko leto 15/16 432,10 323,02 / 

Šolsko leto 16/17 415,98 311,80 / 

Šolsko leto 16/17 395,60 311,80 / 

Šolsko leto 17/18 412,14 307,90 331,53 

Šolsko leto 17/18 424,20 341,36 316,38 

Šolsko leto 18/19 403,26 327,86 354,06 

Šolsko leto 18/19 426,92 353,18 386,99 

Šolsko leto 19/20 397,77 346,32 / 

Šolsko leto 19/20 411,36 338,45 / 

Šolsko leto 20/21 457,59 352,56 / 
 
Ocena finančnih in drugih posledic: 
Sprejem Sklepa o določitvi ekonomske cene v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica za šolsko 
leto 2020/2021 bo imel finančne posledice na odhodkovni strani (stroški dela in odvisno od števila 



 

vpisanih otrok v vrtec). Sredstva so zagotovljena v proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah. 
 

Priloga: 
Predlog cen posameznih programov, cen živil in neporabljenih živil v vrtcu pri OŠ in vrtec Sveta 
trojica za šolsko leto 2020/2021. 
 
Pripravila:  
Tjaša ERJAVEC, svetovalka  
 


