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Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 
100/05 – UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS in 
94/10-ZIU), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen pro-
gramov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 
77/08 in 120/05) in na podlagi 16. člena Statuta Občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah (MUV št. 16/10), je Občinski svet Občine Sv. Jurij 
v Slov. goricah na svoji 11. redni seji, dne 12. aprila 2012 sprejel

S K L E P
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 455,00 € 386,75 €
Kombinirani oddelek 375,00 € 318,75 €
II. starostno obdobje 355,00 € 301,75 €

II.
Znižano plačilo vrtca lahko uveljavijo starši za otroke, ki so 

vključeni v javni vrtec, ki se financira iz občinskega proračuna. 
Staršem pripada pravica do znižanega plačila vrtca od prvega dne 
naslednjega meseca po vložitvi vloge, podeli pa se za obdobje 
enega leta ali do spremembe dejstev in okoliščin, ki vplivajo na 
priznanje pravice.

V izjemnem primeru se staršem prizna pravica do znižanega 
plačila za vrtec tudi v obdobju do dejanske vključitve otroka v 
vrtec, do datuma pridobitve pravice do znižanega plačila vrtca, 
ob pogoju, da so pravočasno oddali vlogo na pristojni center za 
socialno delo. 

III.
Za dneve odsotnosti, ki jih starši vnaprej sporočijo, trajajo pa 

več kot en dan, se cena programa zniža za stroške neporabljenih 
živil. Tako znižana cena programa je podlaga za plačilo staršev 
oz. drugih zavezancev za plačilo.

Dnevni odbitek za stroške živil znaša 1,80 EUR za celodnevni 
program in 1,50 EUR za skrajšani program.

IV.
Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomesečni ali 

dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic rezervirati mesto 
v vrtcu, plačajo za mesec odsotnosti otroka, 30 % njim določe-
nega zneska plačila. Odsotnost otroka so straši dolžni sporočiti 
vrtcu najpozneje do 25. junija. 

V nasprotnem primeru se za ta čas otroka izpiše iz vrtca, pri 
ponovnem vpisu pa je otrok razvrščen v odvisnosti od razpolo-
žljivih kapacitet.

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 odso-
tnosti 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 nara-
ve bolezni nadaljuje. V primeru, da se starši za izpis ne odločijo, 
se jim zaračuna oskrbnina z odbitkom stroškov živil tekočega 
meseca.

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.
Pravico iz IV. in V. točke tega sklepa lahko v breme proračuna 

Občine Sv. Jurij v Slov. goricah uveljavljajo samo starši otrok, za 
katere je Občina Sv. Jurij v Slov. goricah po veljavnih predpisih 
dolžna kriti razliko med ceno programa in plačilom staršev in 
obiskujejo vrtec JVIZ in VVZ OŠ Jožeta Hudalesa Jurovski Dol. 

VII.
Zamudno uro, ko starši ob zaključku obratovalnega časa vrtca 

ne pridejo po svojega otroka v vrtec, se staršem zaračuna zamuda 
v višini 6,00 €.

VIII.
Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrtcev 

in plačnikom staršev, ki imajo stalno prebivališče v drugih obči-
nah izstavlja tem občinam na podlagi obračunov Javnega vzgoj-
no-izobraževalnega in vzgojno varstvenega zavoda Osnovna šola 
J. Hudalesa Jurovski Dol, Občinska uprava občine Sv. Jurij v 
Slov. goricah.

IX.
Sklep začne veljati osmi dan po objavi v Medobčinskem ura-

dnem vestniku, uporablja pa se od 01.05.2012 dalje.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o določi-

tvi cen programa vrtca v Občini Sv. Jurij v Slov. goricah (MUV, 
št. 23/08).
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