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Zadeva: Sklep 0 spremembi Sklepa 0 dolocitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na obmocju 
Mestne obcine Kranj 

1. PRAVNI TEMEU 
Pravni temelj za sprejem Sklepa 0 spremembi Ski epa 0 dolocitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na 
obmocju Mestne obcine Kranj, katerega predlagatelj je skladno z Zakonom 0 vrtcih javni vzgojno-izobrazevalni zavod 
Kranjski vrtci (v nadaljevanju: Kranjski vrtci), je podan v: 

prvem odstavku 28. clena in v prvem odstavku 31. clena Zakona 0 vrtcih (Uradni list RS, 5t. 100/05 - uradno 
preci5ceno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF, 14/15 -ZUUJFO in 
55/17), ki dajeta pravno podlago za sprejem sklepa in za dolocitev enotne cene za enake programe, ki velja za vse 
vrtce, ki jo doloci obcina ustanoviteljica; 

- 24. clenu Zakona 0 uve/jav/janju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, st. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 -
ZPCP-2D, 14/13,56/13 - ZStip-1, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - od/. US, 51/16 - od!. US, 88/16, 
61/17 - ZUPS, 75/17, 77/18,47/19), ki doloca znizanje placila vrtca; 
Pravilniku 0 metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluzbo (Uradni list RS, st. 97/03, 
77/05,120/05,93/15,59/19), ki doloca metodologijo, po kateri se izracuna cena programa; 
22. clenu statuta Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st. 134/20-UPB3). 

2. OeENA STANJA 
svet Mestne obcine Kranj na 18. seji dne 16. 9. 2020 sprejel sklep 0 spremembah Ski epa 0 dolocitvi cen vzgojno
varstvenih programov v javnih vrtcih na obmocju Mestne obcine Kranj, ki je pricel veljati s 1. 10. 2020. 
Iz gradiva Kranjskih vrtcev, ki ga je Mestni svet Mestne obcine Kranj obravnaval na 18. seji dne 16. 9. 2020, je 
pomotoma izpadel predlog cene za popoldanski oddelek II. starostnega obdobja - krajsi program, zato v prilozenem 
gradivu predlagamo se obravnavo in potrditev cene za krajsi program - popoldanski oddelek. 

3. RAZLOGIIN CIUI ZA SPREJEM SPREMEMB SKLEPA 
Razlog za sprejem ski epa je dolocitev cene programa vrtca za popoldanski oddelek II. starostnega obdobja, ki je ze 
vrsto let oblikovan v enoti (ira (ara . Cilj predlaganega sklepa je zagotavljanje nemotenega financnega poslovanja 
Kranjskih vrtcev in zagotavljanje izvajanja jayne sluzbe skladno s potrebami starsev in po predpisanih normativih in 
standardih. 

4. POGLAVITNE RESITVE 
Kranjskivrtci so posredovali predlog cene za popoldanski oddelek II. starostnega obdobja - 60 % program, ki se izvaja 
v enoti (ira (ara. Cena za otroke, vkljucene v popoldanski oddelek, je 60 % veljavne cene heterogenega oddelka 
drugega starostnega obdobja (410,86 €*60 %= 246,52 €l . Ceno za otroka, vkljucenega v popoldanski oddelek, 
placujejo starsi tistih otrok, ki vrtec obiskujejo vsak drugi ted en ali pa potrebujejo varstvo samo v popoldanskem casu, 
kar casovno ni enakovredno obdobju prisotnosti otrok v ostalih programih, saj oddelek deluje veCinoma od 13.30 do 
20. ure. Kljub obiskovanju vrtca Ie polovico meseca ne more biti placilo starsev polovicno, saj doloceni stroski ostajajo 
enaki stroskom otrok, ki vrtec obiskujejo yes mesec. Popoldanski oddelek v enoti (ira (ara je oblikovan kot polovicni 
oddelek, ki ga povprecno obiskuje od 4 do 10 otrok in ima zaposleno 0,5 vzgojiteljice in 1 vzgojite/jico predsolskih 
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otrok - pomocnico vzgojiteljice, kar je v skladu s 33. clenom Pravilnika 0 normativih za opravljanje dejavnosti 
predsolske vzgoje. 

Tabela 1: Primerjava cene za oddelek II. starostnega obdobja v primerjavi s predlogom cene za krajsi 60 % program 
- popoldanski oddelek. 

Program Cene do 30.9.2020 Cene od 1.10.2020 Predlog Indeks 
dalje 

1 2 3 4 5=3/2 oz. 4/2*100 
II. starostno obdobje 373,68 410,86 109,95 
- homogeni oddelek 
II. starostno obdobje 373,68 410,86 109,95 
- heterogeni oddelek 

II. starostno obdobje 224,21 246,52 109,95 
- 60 % program 

Predlagana cena za krajsi 60 % program II. starostnega obdobja je 246,52 € in je visja za 9,95 % od zadnje veljavne 
cene. % povisanja je enak povisanju cene za oddelek II. starostnega obdobja iz 373,68 € na 41O,86€ oz. 9,95 %, ki velja 
od 1. 10. 2020 dalje. 

5. FINANCNE POSLEDICE 
Predlagana sprememba cene za popoldanski oddelek (60 % - krajsi program) ne pomeni bistvene spremembe glede 
nacrtovanih sredstev v proracunu 2021. 

Predlagamo, da Mestni Svet Mestne obcine Kranj sprejme naslednji S K L E P: 

Sprejeme se Sklep 0 spremembi Sklepa 0 dolocitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na obmocju 
Mestne obcine Kranj. 

Pripravila: 
Darja Veternik, visja svetovalka 

Priloge: 
1. 

2. 

3. 

\ti( 
:"'~ 

Zupan 
~~. 1 

.~.:-. 

Sklep 0 spremembi Ski epa 0 dolocitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na obmocju Mestne 
obcine Kranj 
Sklep 0 dolocitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na obmocju Mestne obcine Kranj - z 
zaznambo sprememb 
Predlog cene programa vrtca za krajsi program - popoldanski oddelek 
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Na podlagi 28. elena in prvega odstavka 31. elena Zakona 0 vrtcih (Uradni list RS, st. 100/05 - uradno preeisceno 
besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 15/17), Zakona 
za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, st. 62/10,40/11,40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 
- Z5tip-l, 99/13, 14/15 - ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - od!. US, 51/16 - od!. US, 88/16, 1/17 - ZUPS, 75/17, 77/18, 
47/19), Pravilnika 0 metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluzbo (Uradni list RS, st. 
97/03, 77/05, 120/05, 93/15, 47/19) in 22. elena Statuta Mestne obcine Kranj (Uradni list RS, st. 134/20-UPB3) je 
Mestni svet Mestne obeine Kranj na __ seji, dne __ sprejel 

Sklep 0 spremembi 
Sklepa 0 dolocitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih 

na obmocju Mestne obcine Kranj 

1. clen 
V Sklepu 0 doloeitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na obmocju Mestne obcine Kranj (Uradni list 
RS, st. 67/12,6/16,54/17, 7/19, 131/20 v nadaljevanju: sklep) se za tabelo v 1. clenu ski epa dod a naslednja tabela: 

Program Cena 

II. Krajsi program (3 do 6 let) 

6. 60 % program 246,52€ 

2. clen 
Ta sklep zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2021 dalje. 

Stevilka: 602-85/2020-8-(40/30/08) 
Datum: 

Matjaz Rakovec 
iupan 
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Zaznamba sprememb 
neuradno preciSceno besedilo 

sklep 0 doloeitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na obmoeju Mestne obeine Kranj (Uradni 
list Rs, st. 67/12) 
sklep 0 spremembah Ski epa 0 doloeitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na obmoeju 
Mestne obeine Kranj (Uradni list Rs, st. 6/16) 
sklep 0 spremembah sklepa 0 doloeitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na obmoeju 
Mestne obeine Kranj (Uradni list Rs, st. 54/17) 
sklep 0 spremembah Ski epa 0 doloeitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na obmoeju 
Mestne obeine Kranj (Uradni list Rs, st. 7/19) 
Sklep 0 spremembah Ski epa 0 doloeitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na obmoeju 
Mestne obeine Kranj (Uradni list Rs, st. 131/20) 

Sklep 0 dolocitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih 
na obmocju Mestne obcine Kranj 

1. elen 
Cene vzgojno-varstvenih programov na obmoeju Mestne obeine Kranj znasajo meseeno na otroka po posameznih 
programih: 

Program Cena 

I. Dnevni programi 

1. oddelek prvega starostnega obdobja 540,63€ 

2. oddelek drugega starostnega obdobja 410,86€ 

3. oddelek 3 - 4 letnih otrok 454,49€ 

4. kombinirani oddelek 454,49€ 

5. razvojni oddelek 1.226,73€ 

Program Cena 

II. Kra isi I2rogram /3 do 6 letl 
1. 60 % Qrogram 246,52€ 

2. elen 
Dnevni strosek zivil za otroke v cenah programov iz 1. elena znasa 1,95 EU R (zajtrk 0,42€, malica O,57€, kosilo 0,96 
EUR). 
Za cas, ko je otrok upravieeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniza za stroske neporabljenih zivil. ee 
starsi obvestijo vrtec 0 otrokovi odsotnosti do 7.30 ure, vrtec z istim dnem zniza ceno programa za stroske 
neporabljenih zivil. 

3. elen 
ertan. 

4. elen 
Starsi otrok, za katere je Mestna obeina Kranj po veljavni zakonodaji dolzna kriti del cene programa predsolske vzgoje 
v vrtcu, lahko: 

• uveljavijo rezervacijo za otroka Ie enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost 
otroka najmanj 30 in najvee 60 koledarskih dni. Starsi plaeajo rezervacijo v visini 40 % mesecnega prispevka 
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starsev za program, v katerega je bil otrok vkljueen pred zaeasno odjavo. V tej viSini plaeila starsev je strosek 
neporabljenih zivil ze odstet; 

• uveljavijo zaeasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predlozitvijo zdravniskega potrdila za 
otroka. Kot zaeasni izpis zaradi bolezni se uposteva odsotnost otroka nad 15 strnjenih delovnih dni. V easu 
odsotnosti otroka starsi plaeajo SO % meseenega prispevka starsev za program, v katerega je vkljueen. V tej 
visini plaeila starsev je strosek neporabljenih zivil ze odstet. 

Starsi, ki imajo v vrtec hkrati vkljueenega vee kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo in zaeasen izpis otroka 
zaradi zdravstvenih razlogov Ie za otroka, za katerega se ne sofinancira oziroma financira plaCiio starsev za otroka iz 
drzavnega proraeuna. 

Starsi 0 odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije obvestijo vrtec 14 dni pred nastopom odsotnosti. 

To doloeilo velja same za starse otrok, za katere je Mestna obeina Kranj po veljavnih predpisih dolzna kriti del cene 
programa, za druge starse pa same v soglasju z obeino, plaenico razlike med ceno programa in plaeilom starsev. 

5. elen 
ertan. 

6. elen 
V primeru vpisa ali pravoeasnega izpisa otroka se plaeilo starsev proporcionalno zmanjsa glede na stevilo dni 
prisotnosti otroka v vrtcu. 
Za enotno obraeunavanje znizanja oskrbnine se dnevna oskrbnina izraeuna tako, da se meseeno doloeena cena 
programa deli v skladu s koledarjem delovnih dni. 

Starsem otrok, ki zamudijo pravoeasen prevzem otroka iz dnevnega varstva za vee kot 15 minut dnevno, se zaraeuna 
zamudna ura, ki jo doloei strokovna sluzba zavoda. 

7. elen 
Mestna obeina Kranj bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolzna kriti del cene programa predsolske 
vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plaeilo celotne razlike med plaeili starsev in ceno programa, ki nastane zaradi 
doloCitve vseh dodatnih znizanj po tem sklepu. 

8. elen 
Z dnem uveljavitve tega ski epa preneha veljati Sklep 0 doloeitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na 
obmocju mestne obcine Kranj st. 602-571/2010-6-(47/09) z dne 16.2.2011 (Uradni list RS, 5t. 12/11). 

9. elen 
Ta sklep zaene veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Siovenije, uporablja pa se od 1.9.2012 dalje. 

Stevilka: 602-53/2012-3-(47/09) 

Mohar Bogataj 
Zupan 
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Kranjski vrtci 
Ulica Nikole Tesle 2 
4000KRANJ 

Mestna obcina Kranj 
Slovenski trg 1 
4000 Kranj 

Datum: 25.11.2020 
SL: 450-21-05-02-176/2020 

Zadeva: Predlog cene programavrtca za krajsi program -popoldanski oddelek 

Mestni svet Mestne oMine Kranj je na 18. seji, dne 16.9.2020 sprejel Sklep 0 spremembah Sklepa 0 

doloCitvi cen vzgojno varstvenih programov v javnih VItelli na obmocju Mestne obclne Kranj st. 602-
48/2020-72-(40/30/08) z veljavnostjo od 1.10. 2020 dalje. 

Iz sprejetega Predloga sprememb cen programov v Kranjskih vrtcih St. 450-21-05-02-12212020 z dne 
28. 8.2020, veljavnih od 1.10.2020 dalje, je ob oblikovanju koncnega gradiva pomotoma izpadla cena 
popoldanskega oddelka, lei je glede na VISto oddelka polovicni heterogeni oddelek II. starostnega 
obdobja, ka1crSen je ze VISto let oblikovan v enoti Cim Cara, zaradi cesar.zavod v potrditev posreduje 
prcdlog cene za popoldanski odddck. 

Cena za otroke vkljuccnc v popoldanski oddc1ck,je 60 % veljavne cene heterogencga oddelka drugcga 
starostnega obdobja (410,86 € * 60 % = 246,52 E). Ceno za otroka vkljucenega v popoldanski oddelek 
placujejo starsi tistih otrok, ki vrtec obiskujejo naccloma vsak drugi tcden ali pa potrebujcjo varstvo 
sarno v popoldanskem casu, kar casovno ill vedno enakovredno casovni prisotnosti otrok v ostalih 
programih, saj oddelek deluje predvidoma od 13.30 do 20.00 ure. Oddelekkot polovicni popoldanski 
ima zaposlcno 0,5 vzgojiteljicc in 1 vzgojiteljico predsolskih otrok - pomocmco vzgojiteljicc, mcdtem 
ko imajo redni polovicni oddelki zaposlcno I vzgojiteljico in 0,5 vzgojitcljico predsolskih otrok -
pomocnice vzgojite1jice. 33_ clcn Pravilnika 0 normativih za opravljanje dcjavnosti predsolskc vzgoje 
(v nadaljevanju pravilnik) v prvem odstavku doloeanaslednje: » Ceje stevilo otrok v oddelA:u enako ali 
manjse ad poiovice najveejega stevila otrok, dolocenega v drugem. treijem in cetrtem odstavlat 25_ elena 
tega pravilnika. izvaja vzgojno delo v odde/J..11 sarno vzgojitelj. Ce traja vzgojno delo v oddelku dalj casa, 
kot je obveznost dela vzgojitelja Z otrol.i, ga nadaljuje vzgojitelj predsolskih otrok - pomocnik 
vzgojitelja« V primeru polovicnega popoldanskega oddelka, ki deluje na samostojni lokaciji, pa se v 
skladu z drugirn odstavkom pravilnika, prvi odstavek 33. elena ne uposteva . Glede na razlicno casovno 
prisotnost (prihod in odhod) otrok v popoldanskem oddclku je potrcbna zaposlitev vzgojitelja za 
polovicni delovni cas, z delovno obveznostjo v terrninu prisotnosti veeine otrok popoldanskega oddeIka 
tervzgojitelja predsolskih otrok - pomocnika vzgojitelja za polni delovni Cas, ki s svojo dnevno delovno 
obveznostjo lahko pokrije ce10ten cas delovanja popoldanskega oddelka. » 
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Osnova za dolocitev cene prograrna popoldanskega oddelka,je cena programa heterogenega oddeIka 
drugega starostnega obdobja, zniZana za. 40 %. ZniZanje kljub obiskovanju vrtea Ie polovico meseca 
(okvirno) ne more bid polovieno, saj doloceni stroski ostajajo enaki stroskom otrok:, ki vrtec obiskujejo 
yes mesec. 

Stevilo otrok, ki naveden pogoj izpolnjujejo in za katere starSi placujejo oskrbnino za popoldanski 
oddelckje v posameznem solskem letu povpreCno od 4 do 10. 

Tabela 1: Potrjeni predlogi cen programov veljavni od 1.10.2020 dalje in predlog cene 
popoldanskega oddelka 

Vrsta programa 
VeIjavnc ccnc do Ve)javne cene od Prcdlog ccne od 

Indeksi 
30.09.2020 01.10.2020 1.102020 

1 2 3 4 5=312 oz. 412"100 

D~o starostno obdobje - bomogeni oddelki 373,68 410,86 109,95 

Drugo starostno obdobje - heterogeni oddelki 373,68 410,86 109,95 

Drugo starostno obdobjc - 60 % program 224,21 246,52 j(}9,95 

Predlagamo ceno za krajsi 60 % program II. starostnega obdobja (popoldanski oddelek -
poiovicni heterogeni oddelek II. starostnega obdobja) v mini 246,52 €, kar je za 9,95% viSja od 
prejsnje ceDe. PoviSanje predlagane cene popoldanskega oddelka je enako poviSanju cene 
programa vrtca za oddelek ll. starostnega obdobja, ki je hila pOYiSana iz 373,68 € na 410,86 € oz. 
9,95 %. 

Pripravila: 
Simona Koren 

Ravnate1jica Kranjskih vrtcev: 
mag. Tea Dolinar 

Po poobfastilu ravnatelja 
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