
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list št. 100/2005 – UPB-2 in 25/2008),  
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list št. 97/2003 in 120/2005) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v Slov. 
goricah  (MUV št. 1/2007, 33/2007), je Občinski svet Občine Sv. Jurij v Slov. goricah na 
svoji 14. redni seji, dne 09.10.2008 sprejel 
 
 

SKLEP 
O DOLOČITVI CEN PROGRAMA  VRTCA V OBČINI SVETI JURIJ V 

SLOVENSKIH  GORICAH 

 

 

I. 

 

V javnem vzgojno-varstvenem zavodu OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol se za posamezni 
program določijo naslednje cene:  
 

 Celodnevni 
program 

Skrajšani 5 urni 
program 

I. starostno obdobje 440,00 € 374,00 € 
Kombinirani oddelek 330,10 € 281,00 € 
II starostno obdobje 330,10 € 281,00 € 

  
 

II. 
 

Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih 
(Uradni list št. 129/2006, 79/2008). 
 
 

III. 
 

Dnevni strošek živil v ceni  celodnevnega programa je 1,76 €, za skrajšani program 1,50 €. Za 
čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se ob predhodno najavljeni odsotnosti cena 
programa zniža za stroške neporabljenih živil.  
 
Vrtec pri izstavitvi računa staršem za pretekli mesec odšteje neporabljena živila za dneve 
odsotnosti otrok od sporočenega dne dalje. Starši so dolžni napovedati odsotnost otroka iz 
vrtca najkasneje en dan pred prvim dnem odsotnosti. 
 
 

IV. 
 

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih 
počitnic (julija in avgusta) rezervirati mesto v vrtcu, plačajo za mesec odsotnosti otroka, 30 % 
njim določenega zneska plačila. 
V nasprotnem primeru se za ta čas otroka izpiše iz vrtca, pri ponovnem vpisu pa je otrok 
razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet. 
 
Ta točka velja samo za starše s stalnim prebivališčem v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah. 



 
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna 
kriti razliko do ekonomske cene  programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko 
med plačilom rezervacije in ekonomsko ceno programa. 

 
 

V. 
 

Za čas daljše nepretrgane bolezenske odsotnosti (nad mesec dni) otroka, se plačilo vrtca s 
soglasjem občine na osnovi vloge staršev in predložitvi ustreznih zdravniških potrdil, za čas 
odsotnosti otroka zniža tako, da starši plačujejo 30 % njim določenega plačila. 
 
Po treh mesecih skupne odsotnosti otroka zaradi bolezni, se staršem predlaga izpis otroka, v 
kolikor se odsotnost zaradi narave bolezni nadaljuje. V primeru, da se  starši za izpis ne 
odločijo, se jim zaračuna oskrbnina z odbitkom stroškov živil tekočega meseca. 
 
To določilo velja samo za starše, ki imajo stalno prebivališče v Občini Sv. Jurij v Slov. 
goricah. 
 
Starši otrok iz drugih občin lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna 
kriti razliko do ekonomske cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko 
med plačilom rezervacije in ekonomsko ceno programa. 
 
 

VI. 
  
Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka v 
vrtec, se staršem zaračuna zamuda v višini 6,00 €. 
 
 

VII. 
 
Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačnikom staršev, ki imajo 
stalno prebivališče v drugih občinah izstavlja tem občinam na podlagi obračunov Javnega 
vzgojno-izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola J. Hudalesa Jurovski 
Dol, Občinska uprava občine Sv. Jurij v Slov. goricah. 
 
 

VIII. 
 

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku, uporablja pa 
se od 01.10.2008 dalje. 
 
 
Številka: 600-7/2008                                                                         Župan 
Datum: 09.10.2008                                                       Občine Sv. Jurij v Slov. goricah 
                                                                                                        Peter Škrlec 

 

 


