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OBČINSKI SVET 
OBČINE CIRKULANE 
   
  
   
ZADEVA: Predlog Sklepa o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti 
 
Na podlagi 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 29. člena Statuta 
Občine Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) predlagam občinskemu svetu v 
obravnavo in sprejem predlog Sklepa o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti. 
 
 

Antonija ŽUMBAR, 
županja Občine Cirkulane 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloga:  
- predlog Sklepa o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti, 
- prošnja OŠ Cirkulane-Zavrč: Potrditev pravil o odsotnosti in obračunavanju cen programov v 
času otrokove odsotnosti 
- obrazec vloge za poletno rezervacijo 
- obrazec vloge za odsotnost v času daljše bolezni 
 
 



Predlog 
 
Na podlagi 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 15. člena Statuta Občine 
Cirkulane (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) in 70. člena Poslovnika Občine Cirkulane 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 32/17) je občinski svet Občine Cirkulane na 12. redni seji 
dne ________2020 sprejel 
 

S K L E P  
o obračunavanju plačila vrtca v času otrokove odsotnosti: 

 
 

1. člen  

 

Ta sklep določa pravila o odsotnosti otrok in obračunavanju cen programov v času otrokove 

odsotnosti v vrtcu, v katerega je vključen otrok, ki ima skupaj s staršem stalno prebivališče v 

Občini Cirkulane. 

 

2. člen  

 

(1) Kadar je otrok, ki je vpisan v OE vrtec Cirkulane, opravičeno odsoten, se cena programa za 

otroka zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena programa je podlaga za plačilo 

staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost 

zavezanka.  

 

(2) Za opravičeno odsotnost se šteje odsotnost, ki jo starši oz. drugi zakoniti zastopnik (v 

nadaljnjem besedilu: starši) sporočijo vrtcu oziroma vzgojiteljici ali pomočnici vzgojiteljice prvi 

dan otrokove odsotnosti do 8. ure. V tem primeru se staršu od njegove cene programa odbije v 

ceni določeni dnevni strošek živil od prvega dne dalje.  

 

(3) V kolikor starš vrtcu ne javi otrokove odsotnosti, se mu dnevni strošek živil od njegove cene 

ne odbije. 

 

3. člen  

 

(1) V primerih nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo daljšo neprekinjeno 

odsotnost otroka (najmanj 30 in ne več kot 60 koledarskih dni), lahko starši uveljavljajo v vrtcu 

dodatno znižanje plačila s pisno vlogo in predložitvijo ustreznih zdravniških potrdil. Vrtec 

obračuna plačilo staršev tako, da se poleg neporabljenih stroškov za živila zniža plačilo staršev 

tako, da znaša plačilo staršev 50% njihovega prispevka za program vrtca, v katerega je bil otrok 

vključen pred odsotnostjo.  

 

(2) To pravico lahko v breme proračuna Občine Cirkulane uveljavlja samo starš, ki ima skupaj z 

otrokom stalno prebivališče v Občini Cirkulane. 

 

(3) Za starše, ki imajo stalno prebivališče v Občini Cirkulane, katerih otroci so vključeni v javne 

vrtce v drugih občinah, zgoraj navedena določba velja, če ima starš skupaj z otrokom stalno 



prebivališče v Občini Cirkulane. Vlogo starš vloži pri vrtcu, v katerega je vpisan otrok in pridobi 

pravico znižanja po njeni ugoditvi v skladu s postopkom tega vrtca, ob upoštevanju deleža 

prispevka iz prvega odstavka tega člena. 

 

(4) Starši otrok s stalnim prebivališčem izven Občine Cirkulane, ki so vpisani v OE vrtec 

Cirkulane, za katere Občina Cirkulane po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, 

lahko v OE vrtec Cirkulane uveljavljajo zgoraj navedeno določbo, če občina, ki jim je po 

predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, rezervacijo omogoča, pod pogoji navedenimi v 

sklepih posameznih občin.   

 

4. člen 

 

(1) Starši, ki želijo otroka v času poletnih počitnic začasno izpisati iz vrtca, lahko uveljavijo 

rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka, enkrat letno v obdobju od 1. junija do 31. 

avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka največ za en mesec. 

Za počitniško rezervacijo plačajo starši 50% njim določenega plačila po odločbi za program, v 

katerega je bil otrok vključen pred rezervacijo, znižano za sorazmerni del stroškov neporabljenih 

živil, razlika do polne cene programa, pa bremeni občinski proračun. Starši so dolžni počitniško 

odsotnost pisno napovedati vrtcu vsaj deset dni pred prvim dnem odsotnosti.  

 

(2) To pravico lahko v breme proračuna Občine Cirkulane uveljavlja samo starš, ki ima skupaj z 

otrokom stalno prebivališče v Občini Cirkulane.  

 

(3) Za starše, ki imajo stalno prebivališče v Občini Cirkulane, katerih otroci so vključeni v javne 

vrtce v drugih občinah, zgoraj navedena določba velja, če ima starš skupaj z otrokom stalno 

prebivališče v Občini Cirkulane in pod pogojem, da je bil vpis otroka v OE vrtec Cirkulane iz 

razloga zasedenosti vrtca zavrnjen. Vlogo starš vloži pri vrtcu, v katerega je vpisan otrok, in 

pridobi pravico znižanja po njeni ugoditvi v skladu s postopkom tega vrtca, ob upoštevanju 

deleža prispevka iz prvega odstavka tega člena. 

 

(4) Starši otrok iz drugih občin, ki so vpisani v OE vrtec Cirkulane, za katere Občina Cirkulane 

po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko v OE vrtec Cirkulane uveljavljajo 

rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, rezervacijo 

omogoča, pod pogoji navedenimi v sklepih posameznih občin. 

 

(5) V primeru poletnega izpisa otroka iz vrtca in hkratnega ponovnega vpisa v vrtec z novim 

šolskim letom, bo otrok razvrščen v oddelek v odvisnosti od razpoložljivih kapacitet in 

prioritetnega vrstnega reda vlog. 

 

5. člen 

 

Starši otrok so do znižanja plačila zaradi poletne rezervacije in bolezenske odsotnosti upravičeni 

le v primeru, če imajo do vrtca poravnane vse obveznosti.  

 



6. člen 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin, uporablja pa se 

od 1. 9. 2020. 

 

Številka: 007-40/2020 

Datum:   22. 6. 2020 

 

 

O b r a z l o ž i t e v : 

 

Področje predšolske vzgoje sodi med temeljne naloge občine, obveznosti in pristojnosti občine, 

potrebne za izvajanje in financiranje predšolske vzgoje pa ureja področni zakon, tj. Zakon o 

vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 

36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17). Navedeni 

zakon določa, da ceno programa in morebitne dodatne ugodnosti znižanega plačila določi 

pristojni organ občine ustanoviteljice.  

Občina Cirkulane na osnovi 17. in 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, predlaga omogočanje dodatnih ugodnosti za starše.  

Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih 

živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in 

plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.  

Starši otrok, za katere je Občina Cirkulane po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene vrtca, 

lahko uveljavijo dodatno znižanje cene programa v naslednjih primerih: 

 - zaradi zdravstvenih razlogov – zaradi nenadnih ali hudih bolezenskih stanj za neprekinjeno 

odsotnost najmanj 30 in ne več kot 60 koledarskih dni, ki jo starši pisno uveljavljajo na podlagi 

ustreznega zdravniškega potrdila, se cena zniža za maksimalno 50%, 

- zaradi počitniške odsotnosti – enkrat letno v obdobju od 1. junija do 31. avgusta, in sicer za 

neprekinjeno odsotnost otroka največ za en mesec, ki jo starši pisno napovejo vrtcu vsaj deset 

dni pred prvim dnem odsotnosti, se cena zniža maksimalno za 50%, 

- zaradi druge opravičene odsotnosti, ki starši oz. drugi zakoniti zastopnik sporočijo vrtcu do 8. 

ure tega dne se od cene odbije dnevni strošek živil. 

V primeru odsotnosti otrok zaradi nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ne pričakujemo 

večjih finančnih posledic, saj je takih otrok po podatkih iz vrtca v Cirkulanah zelo malo (v 12. 

letih 2 otroka). Po predvidevanjih bi poletno rezervacijo koristilo cca. 5 otrok, ki imajo skupaj s 

starši stalno prebivališče v Občini Cirkulane. To bi predvidoma pomenilo cca. 600,00 eur dodatne 

finančne obremenitve proračuna Občine Cirkulane.  

 

Glede na podano obrazložitev predlagam Občinskemu svetu Občine Cirkulane, da sprejme sklep 

v predloženi obliki. 

 
Antonija ŽUMBAR, 

županja Občine Cirkulane 


