
 
 

Spoštovani starši! 
 

Obveščamo vas, da je od 1.12.2017 v veljavi nova cena programov v 
vrtcih na območju Občine Šenčur. 

Sklep o spremembah Sklepa o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine 
Šenčur 
 
 

 

 

Uradno glasilo slovenskih občin, št. 54/2017 
 

Datum sprejema: 23.11.2017 
Datum objave: 24.11.2017 
Datum začetka 
veljavnosti: 

25.11.2017 
 
  

Datum začetka 
uporabe: 

1.12.2017 
 
  

     
 

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Ur.l. RS št. 100/05 - uradno 
prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU,  40/12-ZUJF in 14/15 - 
ZUUJFO), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. list RS št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 
57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 

51/16 – odl. US in 88/16), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Ur. l. RS št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 17. člena Statuta Občine Šenčur (UVG, št. 
2/11) je Občinski svet Občine Šenčur na 23. seji,  dne 23. 11. 2017 sprejel 
  

SKLEP 

O SPREMEMBAH SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV V VRTCIH NA OBMOČJU 
OBČINE ŠENČUR 

  
1.         V Sklepu o določitvi cen programov v vrtcih na območju Občine Šenčur (Uradno glasilo 
slovenskih občin št.: 34/11 in 27/12) se spremeni 1. člena sklepa, tako da se po novem glasi:  
''Cene vzgojno-varstvenih programov v vrtcih na območju občine Šenčur znašajo mesečno na otroka: 
  

Program Ekonomska cena 
v EUR 

I.              Starostno 
obdobje (1-3 let) 

432,80 EUR 

II.            Starostno 
obdobje (3-6 let) 

314,70 EUR 

  

2.         Spremeni se 5. člen sklepa, tako da se po novem glasi:  
''Dnevni strošek živil za otroke v cenah iz 1. člena znaša 1,82 EUR. Za čas, ko je otrok opravičeno 
odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil od dneva odjave 

dalje. Odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan odsotnosti do 8. ure zjutraj.'' 
  
3.         Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin,   uporablja 
pa se od 1.12.2017 dalje. 
  
Številka: 0602-0003/2017-2 

Datum: 23. 11. 2017 

  
  Občina Šenčur 
  Ciril Kozjek, župan 

 

 

http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO447
http://www.pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ZAKO4780
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5299
http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=PRAV5299
http://www.lex-localis.info/KatalogInformacij/PodrobnostiDokumenta.aspx?SectionID=da6321e3-93d4-499e-b236-e01a3d427297

