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Vrsta prehranskega obroka –
dnevni programi

Dnevni strošek živil v 
ceni/v EUR

malica 0,42

Skupaj 2,10

Odbitki v navedenih dnevnih vrednostih se v primeru odso-
tnosti otrok iz vrtca upoštevajo pri znižanju prispevka staršem, 
ki so uvrščeni v najvišji plačilni razred, kjer plačilo znaša 77 % 
cene programa (polno plačilo).

Pri odsotnostih otrok, katerih starši so uvrščeni v nižje pla-
čilne razrede, se njihov prispevek zniža sorazmerno z določeno 
višino plačila.

Cena programa, ki je v primeru odsotnosti otroka (v kolikor 
starši o tem pravočasno obvestijo vrtec) znižana za stroške nepo-
rabljenih živil, je podlaga za plačilo staršev ter podlaga za plačilo 
razlike med ceno programa in plačilom staršev, za kritje katere je 
zavezana matična občina.

Kadar je otrok vključen v dnevni program krajši čas in po-
sledično redno ni deležen katerega od obrokov prehrane, se kot 
osnova za plačilo staršev ter osnova za plačilo razlike med ceno 
programa in plačilom staršev, ki jo krije lokalna skupnost zave-
zanka, upošteva cena ustreznega programa, znižana za meseč-
ni strošek živil tiste vrste prehranskega obroka, ki ga otrok ne 
prejema.

5. člen
Starši s stalnim prebivališčem v občini Rače - Fram imajo 

za svoje otroke, vključene v vrtce, možnost koriščenja poletne 
počitniške rezervacije. Gre za dodatno subvencijo, ki jo priznava 
Občina Rače - Fram in znaša:
- za starše otrok, ki so vključeni v katero od enot javnih vrt-

cev na področju občine Rače - Fram in njihova poletna po-
čitniška odsotnost traja najmanj en polni koledarski mesec 
(izključno od 1. - 31. julija ali izključno od 1. - 31. avgusta) 
oz. največ dva koledarska meseca (izključno od 1. julija do 
31. avgusta), 60 % njihove siceršnje obveze. V tem prime-
ru torej starši za julij ali/in avgust plačajo le 40 % njihove 
siceršnje obveze;

- za starše otrok, ki so vključeni v katerega od javnih vrtcev 
izven občine Rače - Fram in njihova poletna počitniška od-
sotnost neprekinjeno traja ves mesec julij (od 1. - 31. 7.) ali 
ves mesec avgust (od 1. - 31. 8.), 50 % njihove siceršnje 
obveze. V tem primeru torej starši za julij ali avgust plačajo 
le polovico njihove siceršnje obveze.

Namero koriščenja počitniške rezervacije so starši s stalnim 
prebivališčem v občini Rače - Fram dolžni javnemu vrtcu sporo-
čiti najmanj 10 delovnih dni pred začetkom realizacije tovrstne 
ugodnosti, ki jo dodatno subvencionira matična občina.

Do dodatne subvencije Občine Rače - Fram pri plačilu vrtca 
iz naslova počitniških odsotnosti so starši upravičeni le za pr-
vega-najstarejšega otroka, za drugega-mlajšega pa le v primeru, 
če del cene programa vrtca zanj ni (so)financiran iz državnega 
proračuna.

Vrtci so pri izdaji računov občini izračunane zneske dodatnih 
subvencij (bonitet - nad zakonskimi obveznostmi) dolžni prika-
zovati ločeno od zneskov rednih mesečnih obveznosti ter priloži-
ti ustrezno specifikacijo.
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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-ZŠolPre-1A, 14/2015-ZUUJFO, 
57/2015, 90/2015, 38/2016 Odl. US: U-I-109/15-14, 51/2016 Odl. 
US: U-I-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 23. redni seji, dne 5. aprila 2022, sprejel

S K L E P
o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju občine 

Rače - Fram

1. člen
V javnih vrtcih na območju občine Rače - Fram (velja za eno-

ti vrtcev pri OŠ Rače in pri OŠ Fram) se za posamezne dnevne 
programe vrtcev določijo naslednje cene:
- prvo starostno obdobje: 530,00 EUR,
- kombinirani oddelki: 400,00 EUR,
- drugo starostno obdobje: 380,00 EUR.

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

2. člen
Plačila staršev se določijo v skladu z Zakonom o uveljavlja-

nju pravic iz javnih sredstev.

3. člen
Staršem s stalnim prebivališčem v občini Rače - Fram se za 

njihove otroke, vključene v oddelke I. starostnega obdobja v eno-
tah javnih vrtcev v Račah in Framu plačilo, določeno v skladu s 
1. členom tega sklepa, 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
V cenah programov javnih vrtcev iz 1. člena tega sklepa so za 

posamezne obroke hrane upoštevani naslednji stroški živil:
Vrsta prehranskega obroka –

dnevni programi
Dnevni strošek živil v 

ceni/v EUR

zajtrk 0,53

kosilo 1,15
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8. člen
Starši vpisujejo otroka v vrtec praviloma za obdobje šolskega 

leta, ki traja od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto.
V primeru vpisa otroka v vrtec ali izpisa otroka iz vrtca sredi 

(katerega koli) meseca se obveza plačila proporcionalno zniža in 
sicer glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v (prvem) me-
secu vpisa oz. (zadnjem) mesecu izpisa. To določilo se upošteva 
tudi pri obračunu višine plačila za druge občine, ki plačujejo raz-
liko med ceno programa in plačilom staršev.

9. člen
Staršem, ki pridejo iskat otroka po poslovnem času vrtca, za-

računamo zamudno uro. Višina zamudne ure se zaračuna v skla-
du s sklepom, ki ga izda svet zavoda. Zamudna ura se zaračuna 
tudi staršem otrok, katerih otrok je v vrtcu več kot 9 ur dnevno. V 
primeru zamude več ur se zaračuna število zamudnih ur.

10. člen
Račune za plačilo razlike med veljavnimi cenami programov 

javnih vrtcev na območju naše občine in plačilom staršev, ki 
imajo s predšolskimi otroki stalno prebivališče v drugih občinah, 
slednjim na podlagi mesečnih obračunov izstavljata zavoda OŠ 
Rače in OŠ Fram neposredno.

11. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem 

uradnem vestniku, uporablja pa se od 1. 5. 2022 dalje.
Z dnem začetka uporabe tega sklepa prenehata veljati dose-

danja sklepa o določitvi cen programov v naših vrtcih (MUV, št. 
4/2019 in 5/2021).

Številka: 034/23- 213/2022 Župan občine Rače – Fram
Datum: 5. april 2022 Branko Ledinek, s.r.

Za starše, ki imajo skupaj z otrokom/otroki stalno prebivali-
šče izven občine Rače - Fram, njihov-i otrok-ci pa so vključen-i 
v katero od enot javnih vrtcev v občini Rače - Fram, pri obračunu 
višine obveze plačila za čas poletne odsotnosti otrok-a veljajo 
določila njihove matične/domicilne občine, ki je zavezanka za 
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev.

6. člen
Če se starši namesto možnosti koriščenja počitniške rezer-

vacije v poletnem času odločijo za izpis svojega otroka (ali več 
njihovih otrok) iz vrtca, pri ponovnem vpisu ni mogoče jamčiti 
prostega mesta v želenem oddelku oz. vrtcu. V tem primeru se 
vloga obravnava v skladu z določili občinskega pravilnika, ki 
ureja postopek in kriterije za vključevanje otrok v vrtce na ob-
močju občine Rače - Fram.

Enako velja, če se starši za začasen izpis otroka iz vrtca (ne gle-
de na razlog) odločijo za enega ali več preostalih mesecev v letu.

7. člen
Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti predšolskega otro-

ka (v trajanju najmanj mesec dni), za katerega je za plačevanje 
razlike v ceni po domicilnem principu pristojna Občina Rače 
- Fram, lahko (kateri koli) javni vrtec, ki ga tak otrok obisku-
je, s soglasjem Občine Rače - Fram, na osnovi individualne pi-
sne vloge staršev in predložitve zdravniškega potrdila – izvida 
zdravnika specialista in potrdila izbranega pediatra z obrazloži-
tvijo (vrsta in čas trajanja bolezni, poškodbe, hospitalizacija ipd., 
vključno z navedbo potrebnega časa domače oskrbe), staršem 
zniža plačilo in sicer tako, da znaša višina plačila 40 % siceršnje 
mesečne obveze.

To dodatno subvencijo je, ne glede na morebitni daljši čas 
otrokove odsotnosti iz vrtca, ob izpolnjevanju pogojev mogoče 
uveljaviti le za en mesec v koledarskem letu in sicer le za otroke, 
za katere stroški izvajanja predšolske vzgoje niso (so)financirani 
iz državnega proračuna.


