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Vrsta obroka Dnevni strošek živil v ceni/v €

zajtrk 0,64

kosilo 1,38

malica 0,50

Skupaj 2,52

5. člen
Te Spremembe in dopolnitve se objavijo v MUV in začnejo 

veljati naslednji dan od objave, uporabljajo pa se od 1. 3. 2023 
dalje.

Številka: 032/2-10/2023 Župan občine Rače - Fram
Datum: 26. januar 2023 Branko Ledinek, s. r.
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Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona 
o vrtcih - ZVrt (Uradni list RS, št. 100/2005 - UPB2, 25/2008, 
98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/2010-
ZIU, 40/2011-ZUPJS-A, 40/2012-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO, 
55/2017 in 18/2021), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev - ZUPJS (Uradni list RS, št. 62/2010, 
40/2011, 110/2011-ZDIU12, 40/2012-ZUJF, 57/2012-ZPCP-
2D, 14/2013, 56/2013-ZŠtip-1, 99/2013, 46/2014-ZŠ01Pre-1A, 
14/2015-ZUUJFO, 57/2015, 90/2015, 38/2016 Odi. US: U-l-
109/15-14, 51/2016 Odi. US: U-1-73/15-28, 88/2016, 61/2017 
- ZUPš, 75/2017, 77/2018, 47/2019 in 189/2020), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005, 
93/2015 in 59/2019) in 15. člena Statuta Občine Rače – Fram 
(MUV, št. 27/2011 in 2/2015), je Občinski svet Občine Rače – 
Fram na 2. redni seji, dne 26. januarja 2023, sprejel

S P R E M E M B E  I N  D O P O L N I T V E
Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju 

občine Rače – Fram

1. člen
S to spremembo se spreminja Sklep o določitvi cen programov 

javnih vrtcev na območju občine Rače – Fram (MUV, št.: 7/2022).

2. člen
Spremeni se 1. člen, ki po spremembi glasi:
V javnih vrtcih na območju občine Rače – Fram (velja za 

enoti vrtcev pri OŠ Rače in pri OŠ Fram) se za posamezne 
dnevne programe vrtcev določijo naslednje cene:
- prvo starostno obdobje: 602,00 EUR,
- kombinirani oddelki: 470,00EUR,
- drugo starostno obdobje: 455,00 EUR.

Krajše (poldnevne) oblike predšolske vzgoje in varstva niso 
organizirane kot samostojni oddelki.

3. člen
Spremeni se 3. člen, ki po spremembi glasi:
Staršem s stalnim prebivališčem v občini Rače – Fram se 

za njihove otroke, vključene v oddelke I. starostnega obdobja 
v enotah javnih vrtcev v Račah in Framu plačilo, določeno v 
skladu s 2. členom teh Sprememb in dopolnitev Sklepa o dolo-
čitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine Rače – 
Fram, dodatno zniža za 10 %.

Do tega dodatnega znižanja plačila vrtca iz občinskega prora-
čuna starši otrok, ki se jim del cene programa vrtca (so)financira 
iz državnega proračuna, niso upravičeni

4. člen
Spremeni se 1. odstavek 4. člen, ki po spremembi glasi:
V cenah programov javnih vrtcev so za posamezne obroke 

hrane upoštevani naslednji stroški živil:


