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PREDLOG 

 

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 94/10 - ZIU), 24. in 31. člena 

Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 40/11), Pravilnika o 

metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo (Uradni list RS, št. 97/03, 

77/05 in 120/05) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno 

prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ……… seji ………….. sprejel 

 

S K L E P 

o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje  

v javnih vrtcih, zniţanju plačil staršev in rezervaciji 

 

1. člen 

V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, zniţanju plačil staršev in 

rezervaciji (Uradni list RS, št. 18/08, 93/08,  97/08 - popr. in 84/09) se v prvem in drugem odstavku 5. 

člena, v prvem odstavku 6. člena in v četrtem odstavku 7. člena beseda »plačilni« nadomesti z besedo 

»dohodkovni« v ustreznem sklonu. 

 

2. člen 

Za petim členom se doda nov 5a. člen, ki se glasi: 

 

»5a. člen 

 

Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolţna kriti del cene 

programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predloţitvi dokazil o reševanju osnovnega 

stanovanjskega problema, dodatno zniţa plačilo vrtca za en dohodkovni razred in sicer od 2. do 

vključno 6. dohodkovnega razreda. 

 

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo  o materialni ogroţenosti zaradi odplačevanja 

stanovanjskega kredita, s katerim si druţina rešuje osnovni stanovanjski problem,  mora za zniţanje 

vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priloţiti naslednja dokazila:  

- kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma 

stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana ali gradbeno dovoljenje za gradnjo 

stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana, 

- namensko kreditno pogodbo in  

- potrdilo banke o višini anuitete kredita.   

 

Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem zniţanju plačila vrtca odloča pristojni center za 

socialno delo.  

 

Dodatno zniţanje iz prvega odstavka pripada staršem,  ki imajo v vrtcu vključenega samo enega otroka 

iz druţine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz druţine, pa dodatno zniţanje pripada 

samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec. 
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3. člen 

Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

Številka:  

Ljubljana, dne   

 

               

Podţupan 

       v začasnem opravljanju funkcije ţupana 

Mestne občine Ljubljana 

         Aleš ČERIN 
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OBRAZLOŢITEV 

 

 

1. PRAVNI TEMELJ 

Pravni temelj za sprejem Sklepa o spremembah in dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov 

predšolske vzgoje v javnih vrtcih, zniţanju plačil in rezervaciji je podan v: 

- 28. členu in prvem odstavku 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 94/10 - ZIU), ki dajeta 

pravno podlago za sprejem sklepa za določitev enotne cene za enake programe, ki velja za vse 

vrtce, ter določitev cene programa, ki jo določi občina ustanoviteljica, 

- 24. in 31. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 in 

40/11), ki določa zniţanje plačila vrtca in upoštevanje drugih dejstev in okoliščin, 

- Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo 

(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), ki določa metodologijo, po kateri se izračuna cena 

programa, 

- 27. členu Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 

besedilo), ki določa, da Mestni svet sprejema akte MOL. 

 

 

2. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 

Pristojnost lokalne skupnosti za vodenje upravnega postopka za zniţanje plačila vrtca, ki starše razvršča 

v dohodkovne razrede, se z uporabo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 

62/10 in 40/11 – v nadaljevanju: ZUPJS)  s 1. januarjem 2012 prenaša na krajevno pristojne centre za 

socialno delo.  

 

Zaradi nove terminologije v ZUPJS  je bilo potrebno v 1. členu predlaganega sklepa besedo »plačilni« 

nadomestiti z besedo »dohodkovni« v ustreznem sklonu. ZUPJS namreč v 24. členu starše uvršča v 

dohodkovne razrede. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 - 

uradni prečiščeno besedilo, 79/08, 119/08 in 102/09), ki je urejal zniţano plačilo vrtca  in je veljal do 

31. 12. 2011, pa je starše razvrščal v plačilne razrede.  

 

ZUPJS določa postopek za uveljavljanje 13 denarnih prejemkov, subvencij in plačil, ki se financirajo iz 

javnih sredstev. Nekatere pravice se financirajo iz drţavnega proračuna, nekatere pa iz občinskih 

proračunov, med njimi tudi zniţanje plačila vrtca. Za določitev zniţanega plačila vrtca, ki starše 

razvršča v dohodkovne razrede, se uporablja 24. člen ZUPJS, v  prvem odstavku 31. člena pa ZUPJS 

določa, da lahko center za socialno delo na podlagi podatkov iz uradnih evidenc in drugih podatkov,  

poleg dohodka in premoţenja ter drugih pogojev, upošteva tudi druga dejstva in okoliščine,  ki odraţajo 

dejanski socialni in materialni poloţaj vseh oseb, zaradi česar bi plačilo vrtca ogrozilo socialno varnost 

oseb ali iz drugih pomembnih razlogov, in določi niţje plačilo programa vrtca, kot je določeno v 24. 

členu ZUPJS (lestvica dohodkovnih razredov).  

 

S sprejemom predloţenega sklepa bomo zagotovili nadaljevanje socialne politike MOL v vrtcih, z 

upoštevanjem drugih dejstev in okoliščin, ki jih je vse do 31. 12. 2011 ob določanju plačilnega razreda 

zagotavljala Mestna občina Ljubljana na podlagi tretjega odstavka 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni 

list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 

94/10 - ZIU), ki določa, da občina lahko v izjemnih primerih pri določitvi plačila staršev upošteva tudi 

druga dejstva in okoliščine, ki odraţajo dejanski socialni poloţaj druţine in druge alineje sedmega 

odstavka 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 - uradni 

prečiščeno besedilo, 79/08, 119/08 in 102/09), ki določa, da lahko občina v izjemnih primerih določi 

niţje plačilo oziroma izjemoma določi oprostitev plačila, kot bi izhajalo iz določitve plačila na podlagi 

lestvice, če ugotovi, da kljub večjemu izkazanemu dohodku druţina ţivi v teţkih socialnih razmerah.  
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Tabela 1: Primerjava plačilnih in dohodkovnih razredov po pravilniku o plačilih staršev (prenehanje 

veljavnosti 31. 12. 2011) in ZUPJS (veljavnost 1. 1. 2012) 

 

 
Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih ZUPJS 

plačilni oz. 

dohodkovni 

razred 

Dohodkovni razred (v 

bruto dohodkih na 

druţinskega člana ) 

plačilo staršev v 

odstotkov od cene 

programa 

Povprečni mesečni 

dohodek na osebo v % od 

neto povprečne plače 

plačilo staršev v 

odstotkov od cene 

programa 

0.  

(prejemnik denarne 
pomoči) 0% do 18 % 0% 

1.  do   25 % 10% nad 18 % do 30 % 10% 

2.  nad 25 % do 35 % 20% nad 30 % do 36 % 20% 

3.  nad 35 % do 45 % 30% nad 36 % do 42 % 30% 

4.  nad 45 % do 55 % 40% nad 42 % do 53 % 35% 

5.  nad 55 % do 70 % 50% nad 53 % do 64 % 43% 

6.  nad 70 % do 90 %  60% nad 64 % do 82 % 53% 

7.  nad 90 % do 110 % 70% nad 82 % do 99 % 66% 

8.  nad 110 % 80% nad 99 % 77% 

 

Tabela 2: Razporeditev otrok, vključenih v vrtce v MOL in s stalnim prebivališčem v MOL, v plačilne 

razrede 31. 12. 2011 

 

Plačilni razred 

Dohodkovni razred (v 

bruto dohodkih na 
druţinskega člana v letu 

2009) 

Dohodkovni razred (v bruto 
dohodkih na druţinskega člana v 

letu 2009) v eurov 

Razporeditev otrok 

po PR 

0. plačilni razred  

(prejemnik denarne 

pomoči) (prejemnik denarne pomoči) 3,0% 

1. plačilni razred  do   25 % do 359,74 18,9% 

2. plačilni razred nad 25 % do 35 % nad 359,74 do 503,64   13,6% 

3. plačilni razred  nad 35 % do 45 % nad 503,64 do 647,53 13,1% 

4. plačilni razred  nad 45 % do 55 % nad 647,53 do 791,43 12,7% 

5. plačilni razred  nad 55 % do 70 % nad 791,43 do 1007,27 13,9% 

6. plačilni razred  nad 70 % do 90 %  nad 1007,27 do 1295,06 10,9% 

7. plačilni razred  nad 90 % do 110 % nad 1295,06 do   1582,86 6,5% 

8. plačilni razred  nad 110 % nad 1582,86 7,4% 

SKUPAJ     100,0% 

 

 

3. OCENA STANJA 

V MOL imamo v vrtce v tem šolskem letu vključenih 12.825 otrok, od tega jih ima 12.003 stalno 

prebivališče v MOL. Po Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, zniţanju 

plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 18/08, 93/08, 97/08 –popr. in 84/09) velja dodatno 

mestno zniţanje plačila staršev za programe v javnem vrtcu za 22% v prvem  in 15% v drugem 

starostnem obdobju in kombiniranih oddelkih. Za otroke, ki so vključeni v vrtec v drugi občini, velja 

enotno 17% mestno dodatno zniţanje plačila. Poleg teh mestnih zniţanj pa starši za daljšo poletno ali 

zdravstveno odsotnost otroka, ki lahko traja do največ dva meseca letno, plačajo le 30% z odločbo 

določenega zneska (poletna in zdravstvena rezervacija). Vsi ti mestni popusti, ki jih je določil MS MOL 

s posebnim sklepom še naprej ostajajo v veljavi. Starši, ki rešujejo svoj osnovni stanovanjski problem, 

pa so na podlagi tretjega odstavka 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno 

prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS in 94/10 - ZIU), ki določa, da 
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občina lahko v izjemnih primerih pri določitvi plačila staršev upošteva tudi druga dejstva in okoliščine, 

ki odraţajo dejanski socialni poloţaj druţine in druge alineje sedmega odstavka 3. člena Pravilnika o 

plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list  RS, št. 129/06 – uradno prečiščeno besedilo, 79/08, 

119/08 in 102/09), imeli še dodatno zniţanje za en plačilni razred. Z uvedbo naštetih dodatnih zniţanj 

za otroke v vrtcih smo v MOL vse od leta 1996, ko se je uveljavila vrtčevska zakonodaja, dosegali dva 

cilja: primerno zasedbo prostih kapacitet v vrtcih in ekonomsko dostopnost vrtca za vse otroke. 

Trenutno imamo 85,1 % vključenost otrok v vrtec. 

 

Po podatkih iz informacijskega sistema za zniţano plačilo staršev je na dan 1. 12. 2011 izkazano, da je 

za trenutno 11.783 otrok, za katere smo izdali odločbo o zniţanem plačilu,  zniţano plačilo za en 

plačilni razred za 17,9 % otrok. Za določitev niţjega plačilnega razreda je vlagatelj v Vlogi za zniţano 

plačilo vrtca pod posebne socialne razmere navedel morebitne druge okoliščine, ki vplivajo na socialni 

poloţaj druţine in vlogi priloţil ustrezna dokazila.  Vlagatelji, ki jim je bilo priznano niţanje za en 

plačilni razred, so navedli obremenjenost druţinskega proračuna z odplačevanjem stanovanjskega 

kredita, s katerim si druţina  rešuje osnovni stanovanjski problem. Ta sklep je potreben zato, da bi s 

prenosom pristojnosti o določitvi zniţanega plačila vrtca iz lokalne skupnosti na centre za socialno delo,  

vlagateljem tudi v nadaljevanju zagotavljali moţnost določitve za en razred niţjega plačila, kot bi ga 

plačevali na podlagi prvega odstavka 24. člena ZUPJS.  

 

 

4. POGLAVITNE REŠITVE 

Predlog sklepa je naravnan, da se tudi v prihodnje staršem upošteva  najem stanovanjskih kreditov, in 

sicer predlagamo, da jih uveljavljajo druţine v niţjih in srednjih razredih, kjer je tudi največji deleţ 

vseh otrok. Predlagamo, da se nadaljuje zniţano plačilo za en dohodkovni razred za starše, ki rešujejo 

osnovni stanovanjski problem z nakupom stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne 

občine Ljubljana ali gradbenim dovoljenjem za gradnjo stanovanjske hiše na območju Mestne občine 

Ljubljana, in sicer, da se upoštevajo socialne razmere v druţini tako, da se sklep upošteva za starše 

otrok, kateri so razvrščeni  od 2. do 6. dohodkovnega razreda.  

 

 

5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE SPREJETJA AKTA 

Finančne posledice predlaganega sklepa so predvidene v okviru sprejetega Odloka o rebalansu 

proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2012. 

 

Zaradi spremembe sistema uveljavljanja socialnih pravic po novem ZUPJS, ki prinaša poleg nove 

lestvice tudi drugačno vrednotenje dohodkov druţin (prehod iz bruto principa na neto princip) in 

zajemanje premoţenja in drugih finančnih virov druţine ter zaradi predvidenih teţav centrov za 

socialno delo pri uveljavljanju novega sistema, je nemogoče podati konkretno oceno finančnih posledic.  

 

Glede na podatke o razporeditvi otrok v plačilne razrede v letu 2011 pa ocenjujemo, da je za sprejetje 

predlaganega sklepa potrebno po oceni 598.000 eurov na letni ravni, ki so zagotovljeni v rebalansu na 

proračunski postavki 091101 Izvrševanje programa predšolske vzgoje. 

 

 

 

Pripravili: 

Nataša KALUŢA, višja svetovalka 

Daniela HOČEVAR, višja svetovalka  

 

 

        Marija FABČIČ 

        Vodja oddelka  



 
Neuradno prečiščeno besedilo Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, 
znižanju plačil staršev in rezervacij,  
 
ki obsega: 

- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in 
rezervaciji (Ur. l. RS, št. 18/08 z dne 22.2.2008) , 

- Sklep o dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, 
znižanju plačil staršev in rezervaciji (Ur. l. RS, št. 93/08 z dne 30.9.2008), 

- Popravek Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih 
vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Ur. l. RS, št. 97/08 z dne 10.10.2008 ) in  

- Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, 
znižanju plačil staršev in rezervaciji (Ur. l. RS, št. 84/09 z dne 27.10.2009)   

S K L E P 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih,  

znižanju plačil staršev in rezervaciji 
 

1. člen 
Cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Ljubljana: VRTEC CICIBAN, Šarhova 29, 

Ljubljana; VRTEC ČRNUČE, Dunajska 400, Ljubljana; VRTEC DR. FRANCE PREŠEREN, 
Erjavčeva 29, Ljubljana; VRTEC GALJEVICA, Galjevica 35, Ljubljana; VRTEC H.Ch.ANDERSEN, 
Rašiška 7, Ljubljana; VRTEC JARŠE, Rožičeva 10, Ljubljana; VRTEC JELKA, Glavarjeva 18a, 
Ljubljana; VRTEC KOLEZIJA, Rezijanska 22, Ljubljana; VRTEC LEDINA, Čufarjeva 14, Ljubljana; 
VRTEC MIŠKOLIN, Novo Polje, Cesta VI/1, Ljubljana; VRTEC MLADI ROD, Črtomirova 14, 
Ljubljana; VRTEC MOJCA, Levičnikova 11, Ljubljana; VRTEC NAJDIHOJCA, Gorazdova 6, 
Ljubljana; VRTEC OTONA ŽUPANČIČA, Parmska 41, Ljubljana; VRTEC PEDENJPED, Cerutova 6, 
Ljubljana; VRTEC POD GRADOM, Praprotnikova 2, Ljubljana; VRTEC ŠENTVID, Ulica pregnancev 
6, Ljubljana; VRTEC TRNOVO, Kolezijska 11, Ljubljana; VIŠKI VRTCI, Jamova 23, Ljubljana; 
VRTEC VODMAT, Korytkova 24, Ljubljana; VRTEC VRHOVCI, Vrhovci, Cesta XIX/10, Ljubljana; 
VRTEC VIŠKI GAJ, Reška 31, Ljubljana; VRTEC ZELENA JAMA, Zvezna 24, Ljubljana, 
znašajo mesečno na otroka:  
 

Dnevni programi:   
- Prvo starostno obdobje 474 EUR 
- Drugo starostno obdobje 335 EUR 
- Kombinirani oddelki 368 EUR 
- Razvojni oddelki 926 EUR 

Poldnevni programi:  
- 4 do 5 ur dnevno brez obrokov   280 EUR 
- do 3 ure dnevno brez obrokov 150 EUR 

 
Cena krajšega programa,  ki ga izvaja Vrtec Jelka dvakrat tedensko po 3 ure in ne obsega prehrane 

otrok, znaša mesečno na otroka 64 EUR. 
 

2. člen 
Plačilo staršev za  program cicibanovih igralnih uric v vrtcih iz 1. člena tega sklepa znaša 3 EUR na 

uro. 
 

3. člen 

 1

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=2008607
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20083953
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20084144
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20093768


Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo 38,85 
EUR mesečno. V tem znesku znaša vrednost dopoldanske malice 8,16 EUR, kosila 25,64 EUR in 
popoldanske malice 5,05 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža 
za stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža 
ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. 
        

4. člen 
Vrtci, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana, morajo o vrsti in obsegu dodatnih stroškov 

za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, obvestiti tudi organ Mestne uprave 
Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo. 
        

5. člen 
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 

programa in imajo otroka vključenega v dnevni program v javnem vrtcu na območju Mestne občine 
Ljubljana, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja, vzgojno-
varstveni družini in razvojnih oddelkih za 22% nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu, v 
programu drugega starostnega obdobja in kombiniranih oddelkih pa za 15% nižjo ceno programa v 
svojem plačilnem razredu.  
 

Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa in imajo otroka vključenega v vrtec iz 1. člena tega sklepa v poldnevni ali krajši program, se 
zniža plačilo tako, da plačajo za 17 % nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu. 
 

Dodatno znižanje iz prvega in drugega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen en otrok iz 
družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje velja samo za 
najstarejšega otroka, vključenega v vrtec. 

 
6. člen 

Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec izven območja Mestne občine Ljubljana, se plačilo 
dodatno zniža tako, da plačajo za 17 % nižjo ceno programa v svojem plačilnem razredu. 
 

Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz 
družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje velja samo za 
najstarejšega otroka, vključenega v vrtec. 
 

7. člen 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 

programa predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti 
otroka enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za 
neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno 
napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. 
 

O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina iz prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali 
poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, odloči organ Mestne uprave Mestne občine 
Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.  
 

Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena v skupnem 
trajanju največ 2 meseca letno. 
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Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le 
za najstarejšega otroka. 
 

Za rezervacijo starši plačajo 30% od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda. 
 

8. člen 
Mestna občina Ljubljana bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 

programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in 
ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj in rezervacije po tem sklepu. 
 
Sklep o določitvi cen  programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in 
rezervacij (Uradni list RS, št. 18/08 z dne 22. 2. 2008) vsebuje naslednji končni določbi: 

 
9. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje 
v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji, št. 602-290/2006-34 z dne 23. 4. 2007 (Uradni list 
RS, št. 38/07). 

10. člen 
Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 
 
 
Sklep o dopolnitvah Sklepa o  določitvi cen  programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, 
znižanju plačil staršev in rezervacij (Uradni list RS, št. 93/08 z dne 30. 9. 2008) vsebuje naslednjo 
končno določbo: 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 
Sklep o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju 
plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 84/09 z dne 27.10.2009)  vsebuje naslednjo končno 
določbo: 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije. 
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