
Na podlagi 31.člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št.113/03 – uradno prečiščeno besedilo in 72/05), drugega 
odstavka 7.člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.44/96, 39/97-odločba US, 
1/98, 84/98, 44/00-odločba US, 102/00, 111/00, 92/02 in 120/03), 16.a, 19. in 20.člena Pravilnika o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 in 77/05), 16. člena 
Statuta občine Litija (Uradni list RS, št.18/04) in 16.člena Statuta občine Šmartno pri Litiji  (Uradni list RS, 
št.33/03 in 106/06) sta Občinski svet občine Litija na nadaljevanju 28.redne seje dne 18.10.2005 in Občinski svet 
občine Šmartno pri Litiji na nadaljevanju 24.redne seje dne 15.11.2005 sprejela naslednji

SKLEP O  DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V VVZ LITIJA

I.

V javnem vrtcu VVZ Litija se za posamezne programe predšolske vzgoje določijo cene, izračunane na podlagi 
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, ki znašajo mesečno 
na otroka:

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE EKONOMSKA CENA PROGRAMA
(v SIT)

 I.starostna skupina (jasli oz. otroci stari od 1-3 let)
- celodnevni program
- poldnevni program

117.470,00
87.866,00

 II.starostna skupina (otroci stari od 3-6 let)
- celodnevni program
- poldnevni program

80.190,00
58.951,00

 razvojni oddelek 205.278,00

II.

Dnevni znesek živil  (prehrane)  za otroke v ceni  programa znaša 550,00 SIT. V tem znesku znaša vrednost 
zajtrka 120,00 SIT, kosila 330,00 SIT in popoldanske malice 100,00 SIT. 

III.

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati sklep o določitvi cene programov predšolske vzgoje v občini Litija, 
objavljen v Uradnem listu  RS,  št.  119/04 in  Sklep o določitvi  cene programov predšolske  vzgoje v  občini 
Šmartno pri Litiji, objavljen v Uradnem listu RS, št.117/04.

IV.

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 01.11.2005 dalje.

Številka: 601-5/2005                                                                                                        ŽUPAN:
Litija, dne 28.10.2005                                                                                                   Mirko Kaplja

Številka:601-0006/2005                                                                                                   ŽUPAN:
Šmartno pri Litiji, dne 15.11.2005                                                                               Milan Izlakar


