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ZADEVA: PREDLOG NOVIH CEN PROGRAMOV V VRTCIH 

PRAVNA PODLAGA: 4. in 9. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15)  

Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list 
RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18)  

7. in 15 člen Statuta Občine Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 
05/17) 

PRIPRAVLJALEC: Marko Šifrar 

NAMEN: Sprejem 

PREDLAGATELJ: Župan Andrej Karničar 

POROČEVALEC: Predstavnik OŠ Matije Valjavca 

OBRAZLOŽITEV: 

 

Ravnatelj zavoda Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor, je z dopisom št. 410-
232/2019, z dne 18.03.2019, predlagal v potrditev nove cene programov v 
vrtcih od 01. 05. 2019 dalje. Upravičenost novih cen podajajo v priloženem 
dopisu. 
  

PRILOGE: Predlog novih cen programov v vrtcih z dne 18. 3. 2019 

Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Javnem 
vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 

 

PREDLOG SKLEPA: Občinski svet Občine Jezersko sprejme Sklep o določitvi cen programov 
predšolske vzgoje v vrtcu pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna 
šola Matije Valjavca Preddvor. 

 
 
Župan Občine Jezersko 
Andrej Karničar  

 

  



Na podlagi 4. in 9. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Pravilnika o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) in 7. in 15 člen Statuta Občine 
Jezersko (Uradni vestnik Občine Jezersko, št. 05/17),  je Občinski svet Občine Jezersko na …………….. 
seji dne …………… sprejel naslednji 

 

 

S K L E P  
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu 

Osnovna šola Matije Valjavca Preddvor 
 

1. člen 

Cena programa predšolske vzgoje v Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije 
Valjavca Preddvor, Šolska ulica 9, 4205 Preddvor, znaša od 1. maja 2019 za: 

Dnevni program prvega starostnega obdobja     495,57 EUR 

Dnevni program kombiniranega oddelka (I. in II. starostno obdobje), 
oddelek 3-4 letnih otrok       465,11 EUR  

Dnevni program drugega starostnega obdobja     361,16 EUR 

Skrajšani program drugega starostnega obdobja    316,52 EUR 

 

2. člen 

V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se plačilo zniža za stroške neporabljenih živil z dnem odsotnosti, 
če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti vsaj do 8 ure zjutraj. Strošek neporabljenih živil znaša 
2,11 EUR na dan. 

Zavod upošteva bolniško odsotnost otroka za otrokovo odsotnost 7 ali več strnjenih delovnih dni na 
podlagi potrdila zdravnika o odsotnosti zaradi zdravstvenih razlogov, ki ga starši predložijo v roku 5 
dni po zaključku odsotnosti. Za odsotne dneve se zaračunava 50 % cene po odločbi. 

 

3. člen 

Starši otrok, za katere Občina Jezersko krije del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko 
uveljavijo poletno rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra, za daljše časovno 
obdobje pa samo v primeru odsotnosti otroka zaradi bolezni. Rezervacijo za čas poletnih mesecev, 
lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka od najmanj en in največ dva meseca (za en mesec 
se šteje 31 zaporednih koledarskih dni). Starši so dolžni vrtcu otrokovo odsotnost pisno napovedati 
najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Za rezervacijo starši plačajo 40 % od 
njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda 

 

4. člen 

Starši so dolžni priti po otroka v vrtec v skladu z uro, ki so jo navedli ob vpisu otroka v vrtec oziroma 
najkasneje ob koncu poslovnega časa vrtca. Kolikor starši ob koncu poslovnega časa ne pridejo po 
svojega otroka, jim vrtec lahko zaračuna dodatne stroške zaradi podaljšanega varstva otroka. Kot 
dodatni stroški se v tem primeru upošteva bruto nadura pomočnice vzgojiteljice s prispevki.  

 



5. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 
vrtcu Palček na Jezerskem pri Javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola Matije Valjavca 
Preddvor in znižanju plačil staršev z dne 24. junij 2015. 

 

6. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Jezersko, uporablja pa se od 
1. maja 2019 dalje.  

 
 
Št. ………. 
Zg. Jezersko, dne ………….  

Župan Občine Jezersko 
Andrej Karničar 

 








