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kar starši uveljavljajo na podlagi vloge za znižano plačilo.
Staršem, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v 

Občini Podvelka se za otroke vpisane v vrtcih pri Osnovni šoli 
Brezno-Podvelka na osnovi zakona določeno plačilo dodatno 
zmanjša in sicer:
- za 4,94 % določene cene dnevnega programa, za starše, ka-

terih otroci so vključeni v program prvo starostno obdobje.
- za 4,15 % določene cene dnevnega programa, za starše, ka-

terih otroci so vključeni v program drugo starostno obdo-
bje.

- Za 4,20 % določene cene dnevnega programa, za starše, 
katerih otroci so vključeni v program kombiniran oddelek 
celodnevni program

- Za otroke, ki imajo skupaj s starši stalno prebivališče v dru-
gi občini, je osnova za določitev plačila staršev cena pro-
grama iz 1. člena tega sklepa.

5. člen
Občina pokrije razliko do cene programa iz točke a, b in c iz 

1. člena tega sklepa za otroke staršev s stalnim prebivališčem v 
Občini Podvelka.

Občina Podvelka pokrije razliko do cene programa z dodatno 
subvencijo cen (za dnevni program 9,30 EUR) za otroke staršev 
s stalnim prebivališčem v Občini Podvelka II. starostnega obdo-
bja v kombiniranih oddelkih enot Podvelka, Ožbalt in Kapla do 
cene II. starostnega obdobja oddelka v Breznu – za celodnevni 
program 402,35 EUR.

6. člen
Ta sklep začne veljati z dnem sprejetja, objavi pa se v Med-

občinskem uradnem vestniku in se uporablja od 1. januarja 2021.
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Na podlagi 28., 28. b in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIU-
-ZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO in 55/17), 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) in 16. člena Statuta Občine 
Podvelka (MUV, št. 30/17, 17/18) je Občinski svet Občine Pod-
velka na svoji 12. redni seji, dne 11. novembra 2020 sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov v Vzgojno varstvenem zavodu v 

vrtcih pri OŠ Brezno Podvelka

1. člen
V javnih vrtcih na območju Občine Podvelka se za posame-

zne programe vrtcev določijo naslednje cene programov in velja-
jo od 1. januarja 2021 dalje.
a) Prvo starostno obdobje celodnevni program 526,62 EUR
b) Drugo starostno obdobje celodnevni program 419,06 EUR
c) Kombiniran oddelek celodnevni program 428,92 EUR

Dnevni strošek prehrane v ceni programa je 2,00 EUR, od 
tega znaša strošek malice 0,60 EUR, strošek kosila pa 1,40 EUR. 
Mesečni strošek prehrane za leto 2021 znaša 42,50 EUR.

2. člen
Za čas, ko je otrok iz vrtca odsoten zaradi bolezni oziroma 

vrtca ne obiskuje, se cena programa zniža za stroške neporablje-
nih živil, oziroma skladno s kriteriji za upoštevanje odsotnosti 
otrok v vrtcu:
a) V primeru odsotnosti otroka do 3 (treh) dni se prispevek 

staršev za stroške oskrbe ne zniža, odšteje se samo strošek 
prehrane doplačniku oskrbnine.

b) V primeru odsotnosti otroka v trajanju od 3 (treh) do 10 
(desetih) dni, se stroški oskrbe znižajo za stroške prehrane 
v sorazmernem deležu plačila staršev.

c) Za odsotnost otroka v trajanju nad 10 (deset) dni, se stroški 
oskrbe obračunajo na dneve prisotnosti otroka v vrtcu.

3. člen
V javnih vrtcih na območju Občine Podvelka se v šolskem 

letu 2020/2021 izvajajo naslednji programi oziroma oddelki:
a) Celodnevni program v trajanju 6-10,5 ur prvega starostne-

ga obdobja na lokaciji Brezno;
b) Celodnevni program v trajanju 6-10,5 ur drugega starostne-

ga obdobja na lokaciji Brezno;
c) Celodnevni program v trajanju 6-10,5 ur za kombiniran od-

delek na lokacijah Kapla, Podvelka in Ožbalt.

4. člen
Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih 

staršev za programe v vrtcih. Višina plačila staršev je odvisna od 
razvrstitve v plačni razred v skladu z omenjenim Pravilnikom, 


