
 
 
Na podlagi 1. odstavka 31. člena Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – 
ZUUJFO in 55/17) v povezavi s Pravilnikom 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), 19. člena 
Statuta Občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 19/16) in 45. člena Poslovnika občinskega 
sveta (Uradni vestnik Zasavja št. 11/12 – uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Občine 
Trbovlje na svoji 1. redni seji dne 23. 1. 2019 sprejel naslednjo 
 
 

 
O D R E D B O 

o določitvi cen programov v Vrtcu Trbovlje od 1. 2. 2019 
 

1. 
 

Z dnem 1. 2. 2019  se določijo naslednje cene programov v Vrtcu Trbovlje: 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2. 
 

Cene programov veljajo za program, ki ga otrok obiskuje v posameznem šolskem letu. 
 

3. 
 

Plačila staršev so določena skladno z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev in to 
odredbo. 
Osnova za plačilo staršev, ki imajo otroke vključene v razvojni oddelek, je cena programa za 
druge enako stare otroke. 
 

4. 
 
Mesečni stroški živil za otroke so v ceniku preračunani na 21 dni in upoštevani v cenah 
programov iz 1. člena te odredbe. Za dnevni program znašajo 41,16 €, za poldnevni program 
z zajtrkom in kosilom 32,13 €.  
 
Dnevni strošek kosila znaša 1,10 €, malice ali zajtrka pa 0,43 €. Starši poravnajo stroške za 
dejansko število dni v mesecu. 
 
 

PROGRAM 
EKONOMSKA CENA v 

€ 

  

Dnevni program (nad 6 ur, zajtrk, kosilo, malica):  

- oddelek prvega starostnega obdobja 1-3 518,35 

- oddelek drugega starostnega obdobja 3-6 377,31 

- razvojni oddelek 970,73 

  

Poldnevni program (do 6 ur)  

- oddelek drugega starostnega obdobja (zajtrk, kosilo) 352,40 

  

Cicibanove urice, Igrajmo se skupaj 35,00 

Podaljšano bivanje – do 1 ure (preko časa poslovanja zavoda) 10,00 



5. 
 
Starši otrok, za katere je Občina Trbovlje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, 
lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko 
uveljavijo za neprekinjeno odsotnost, ki ne sme biti krajša od enega meseca oziroma daljša 
od dveh mesecev. 
 
Starši morajo rezervacijo za meseca julij in avgust vrtcu pisno napovedati najpozneje do 26. 
junija. Rezervacija znaša 20 % od vrednosti plačila, določenega z odločbo o določitvi plačila 
vrtca.  
 
Pri celomesečni odsotnosti zaradi bolezni ali drugih razlogov v koledarskem mesecu, in v 
primeru, da je otrok prisoten največ 4 dni v mesecu, so starši dolžni poravnati 50 % cene 
programa brez stroškov živil, ter strošek živil za prisotne dni.  
 
Starši, ki imajo hkrati vključenih več otrok, lahko ugodnosti iz 2. in 3. odstavka 5. točke te 
odredbe 
uveljavljajo le za najstarejšega ali edinega otroka. Razliko do cene programa po metodologiji, 
znižano za stroške živil, bo zavodu zagotovila občina.   
 
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Trbovlje po veljavni zakonodaji ni zavezanka za 
doplačilo do polne cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo ter ostale ugodnosti iz tega 
člena le, če občina, ki je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, da 
bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije s strani staršev in ceno programa. V 
nasprotnem primeru pa se upoštevajo pravila te občine, razliko pa poravnajo starši. 
 

6. 
 
Občina Trbovlje bo za primere in za navedeno obdobje ter pod pogoji, določenimi s to odredbo 
za uveljavljanje rezervacije za otroke, ki so vključeni v vrtce izven občine Trbovlje in za katere 
je po veljavni zakonodaji zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pokrila razliko med 
cenami programov in zneski rezervacij, ki so določeni v vrtcih teh občin. 
 

7. 
 

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. V kolikor starši ob koncu poslovnega 
časa ne pridejo po svojega otroka, jim vrtec lahko zaračuna dodatne stroške zaradi 
podaljšanega varstva otroka v skladu s cenikom.  
 

8. 
 

 »Odredba o določitvi cen programov v Vrtcu Trbovlje od 1. 2. 2019« se objavi v Uradnem 
vestniku Zasavja in začne veljati 1. 2. 2019. 
Z dnem uveljavitve te odredbe preneha veljati »Odredba o določitvi cen programov v Vrtcu 
Trbovlje od  1. 12. 2017«, št. 032-12/2017-23 z dne 13. 11. 2017. 
 
Številka:  
Datum:    

 
                                                                                                Županja občine 

Trbovlje 
                                                      Jasna GABRIČ, mag. 

 

 


