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OBRAZLOŽITEV 
 

1 Uvod 

Na podlagi Zakona 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-ZUJFO in 55/17) se programi predšolske vzgoje 

financirajo iz: 

• javnih sredstev, 

• sredstev ustanovitelja, 

• plačil staršev ter  

• donacij in drugih virov. 

 

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je vključen otrok, in obsega stroške vzgoje, varstva 

in prehrane otroka v vrtcu. Cene programov, ki jih izvaja vrtec, na predlog vrtca določi občina 

ustanoviteljica zavoda. Ker sodi področje predšolske vzgoje med izvirne pristojnosti občine, je dolžnost 

občine zagotavljati pogoje za predšolsko dejavnost kakor tudi zagotavljati sredstva za kritje razlike med 

ceno programa in plačili staršev. 

 

1.1. Oblikovanje cen programov 

Način oblikovanja, izračuna cene programa v vrtcu določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05, 93/15- v nadaljevanju 

metodologija). Pravilnik določa splošne elemente za oblikovanje cen in metodologijo za izračun cen 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Kot element za oblikovanje cen programov se upoštevajo: 

• stroški dela, 

• stroški materiala in storitev, 

• stroški živil za otroke. 

 

Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem v skladu z 

zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem 

programa v okviru javne službe (odpravnine presežnim delavcem, sredstva za obnovo obrabljene opreme, 

pohištva in delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, ipd.). 

Na podlagi predpisane metodologije je cena programov izračunana glede na število otrok, ki je določeno 

kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelkov. V primeru, da je število otrok v oddelkih 

manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, je lokalna 

skupnost, ustanoviteljica vrtca, dolžna vrtcu zagotavljati sredstva v višini cene programa brez živil za število 

otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativom (prosta 

mesta). 

 

Za vrtca Gornji Grad in Bočna se je pri oblikovanju oddelkov upoštevalo zakonske in podzakonske predpise. 

Glede na predvideno število vpisanih otrok po izvedenem razpisu za vpis otrok v vrtec za šolsko leto 



2018/2019, na podlagi števila oddanih vlog, se je za šolsko leto 2018/2019 oblikovalo 6 oddelkov (v 

šolskem letu 2017/2018 smo imeli 5 oddelkov), ker bi v nasprotnem primeru nekaj otrok, predvidenih za 

vpis, ostalo na čakalni listi. Oddelki so bili oblikovani do zgornjih normativov (dva heterogena oddelka 

prvega starostnega obdobja 7-10 otrok, en homogen oddelek prvega starostnega obdobja 9-12 otrok, en 

homogen oddelek drugega starostnega obdobja 12-17 otrok, dva heterogena oddelka drugega starostnega 

obdobja 14-19 otrok). 

 

2 Razlog za uskladitev cene programa 

Zaradi spremembe v številu in vrstah oddelkov, se spreminja tudi cena programov, ker ima število 

oddelkov, vrsta oddelkov in število otrok v oddelkih bistveni vpliv na ceno. 

 

2.1. Povzetek spremembe cene programov v vrtcih 

Tabela 1: Cene programov v preteklih obdobjih 

 1.starostno obdobje 2.starostno obdobje Kombinirani oddelek 

2017 – sklep o povišanju 
cen v vrtcu GG in Bočna – 
5 oddelkov (začetek 
veljavnosti 1.1.2018) 

 

421,74 EUR 

 

345,81 EUR 

 
 

345,81 EUR 

Predlagana cena za 
šolsko leto 2018/2019 – 
6 oddelkov 
(preračunana na 
normativ v oddelku) 

 

 

480,02 EUR 

 

             

            388,67 UR 

 
 

 

 

388,67 EUR 

    

V primerjavi s prejšnjim povišanjem se predlagane cene za prvo starostno obdobje zvišujejo za 13,9 % in 

za 12,4 % za drugo starostno obdobje. 

 

2.2. Vpliv števila otrok v oddelkih na ceno programa 

Otroci so v vrtcih razporejeni kombinirane oddelke in oddelke prve in druge starostne skupine. Cena 

programa je izračunana na število otok, ki je določeno kot zgornji normativ za oblikovanje posamezne vrste 

oddelkov, pri čemer je potrebno upoštevati, da je znotraj ene starostne skupine možno oblikovati 

homogene ali heterogene oddelke (v homogenih oddelkih je število otrok večje), kar povzroča razliko v 

višini cene programa. V vrtcih Gornji Grad in Bočna je za šolsko leto 2018/2019 zavod, glede na starostno 

strukturo in predvideno število vpisanih otrok, oblikoval dva heterogena oddelka II. starostnega obdobja, 

en homogen oddelek II. starostnega obdobja, dva heterogena oddelka I. starostnega obdobja in en 

homogen oddelek I. starostnega obdobja.  

 

 

 

 



Število oddelkov in otrok na dan 1.9.2018: 

 

Tabela 2: Število oddelkov na dan 1.9.2018 

ŠTEVILO ODDELKOV 

Oddelki 1. starostnega obdobja 3 

Oddelki 2. starostnega obdobja 3 

Kombinirani oddelek 0 

Skupaj 6 

 

Tabela 3: Število otrok na dan 1.9.2018 

ŠTEVILO OTROK                

NORMATIV                 

PREDVIDENO ŠTEVILO 

VPISANIH OTROK NA 

DAN 1.9.2018 

PREDVIDENO ŠTEVILO 

VPISANIH OTROK  NA 

DAN    1.1.2019 

1. starostna skupina 10 10 10 

1. starostna skupina 10 10 10 

1. starostna skupina 12 10 12 

2. starostna skupina 19 17 17 

2. starostna skupina 19 19 19 

2. starostna skupina 17 16 16 

Skupaj 87 82 84 

 

 

2.3. Struktura predlaganih cen za programe v vrtcih 

 

Tabela 4: Skupine elementov za oblikovanje cene programa v vrtcu 

Kalkulativni elementi 1.starostno obdobje 

 

2. starostno obdobje 

 

I. Stroški dela 419,21 327,86 

II. Stroški materiala in 

storitev 

25,01 25,01 

III. Stroški živil za otroke 35,80 35,80 

Skupaj 480,02 388,67 

 

V tabeli so prikazane skupine elementov za oblikovanje cene programa v vrtcu, kot izhaja iz metodologije 

in povprečna struktura teh elementov. Iz pregleda izhaja, da največji delež cene posameznega programa 

predstavljajo stroški dela. Razlika v deležu stroškov dela glede na ceno posameznega programa izhaja iz 

tega, ker je potrebno v oddelku prvega starostnega obdobja zagotoviti več vzgojnega kadra. 

 



2.3.1 Stroški dela in drugi osebni prejemki 

 

Tabela 5: število zaposlenih 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

Ravnatelj - 

Pomočnik ravnatelja 0,30 

Svetovalni delavec 0,20 

Vzgojitelj 6,00 

Pomočnik vzgojitelja 6,00 

Organizator prehrane 0,10 

Organizator ZHR 0,10 

Admin.-račun. delavci 0,80 

Delavci v kuhinji 2,14 

Delavci v pralnici 0,33 

Čistilci 0,95 

Hišnik  0,33 

SKUPAJ 17,25 

Ker  je za šolsko leto 2018/2019 oblikovanih 6 oddelkov, se skladno s predpisom povečujejo deleži 

strokovnega in ostalega kadra.  

 

Tabela 6: Tabela stroškov dela 

Stroški dela  

BRUTO OD vzgojitelji/ na mesec 11.863,41 

BRUTO OD pomočniki vzgojiteljic/ na mesec 8.460,39 

BRUTO OD ostalo osebje/ na mesec 6.852,21 

SKUPAJ/ na mesec 27.176,01 

 

Tabela 7: Tabela drugih prejemkov 

Drugi osebni prejemki  

Regres 14.842,94 

Prevoz in prehrana 19.761,72 

Jubilejne nagrade 817,18 

KAD 6.212,24 

Dve odpravnini ob upokojitvi 9.614,75 

Sredstva za nadomeščanje - 

SKUPAJ 51.248,83 

SKUPAJ/ na mesec/ na otroka 51.248,83/4.270,74/49,09 

 

Stroški dela in drugi osebni prejemki skupaj znašajo 31.446,75 € na mesec oziroma 377.361,00 € na leto. 



2.3.2. Stroški materiala in storitev 

Stroški ogrevanja, elektrike, vode, komunalnih storitev, nadomestil za uporabo stavnega zemljišča, 

zavarovalnih premij, uporabe in vzdrževanja vozil ter obveznih zdravstvenih storitev in varstva pri delu 

so za leto 2018 predvideni na podlagi porabe vrtca v letu 2017 in prve polovice leta 2018, skladno s 

predlogom finančnega načrta vrtca za leto 2018, povečan za indeks rasti cen teh elementov na letni 

ravni. 

 

Tabela 8: Tabela materiala in storitev 

Stroški materiala in storitev  

Ogrevanje 

Dimnikarske storitve 

Plin 

8.138,00 

    216,72 

      15,00 

Električna energija 2.147,51 

Tekoče vzdrževanje delovnih sredstev 

Najem fotokopirnega stroja 

1.000,00    

   450,00 

Voda 1.047,50 

Odvoz smeti 1.600,00 

Material (čistila, pralnica) 1.800,00 

Drugi nematerialni stroški    274,00 

Zdravstvene storitve    180,00 

Pisarniško poslovanje 1.055,59 

Didaktični material 1.500,00 

Delovna obleka in obutev    420,00 

Storitve in vzdrž. računalniške opreme 1.634,86 

Strokovna literatura    350,00 

Poštne storitve    240,51 

Telefon    535,34 

Druge storitve (bančne, pravne, svet. 

storitve, zavarovanje, varstvo pri delu) 

   550,00 

Kotizacije/ izobraževanja/ članarine 1.450,00 

Drobni inventar 1.500,00 

SKUPAJ 26.105,03 

SKUPAJ na mesec/ na otroka 2.175,42/25,01 

 

2.3.3. Stroški živil 

Po uskladitvi leta 2010, cena živil na otroka znaša 35,80 € mesečno. V vrtcu se skrbi za kvalitetno in zdravo 

prehrano in v jedilnik se vnaša tudi ekološko in biološko pridelano prehrano lokalnih dobaviteljev. Predlog 

povišanja ekonomske cene ne vsebuje povišanja stroška živil za prehrano otrok in ostaja nespremenjena. 

 



2.4. Predlagana cena programa glede na elemente cene za prvo in drugo starostno obdobje  

Tabela 9: cena  

ODDELKI 

1. starostnega obdobja STROŠKI DELA ŠT. OTROK 
EKONOMSKA 

CENA S 1.9.2018 

Vzgojitelji/ pomočnik vzgojiteljev   125.968,25 32 328,04 

Ostali delavci     95.177,44 87   91,17 

STROŠKI DELA SKUPAJ   419,21 

Material in storitve   26.105,03    25,01 

STROŠKI PROGRAMA   444,22 

Živila     35,80 

SKUPAJ VSI STROŠKI   480,02 

ODDELKI 

2. starostnega obdobja STROŠKI DELA ŠT. OTROK 
EKONOMSKA 

CENA S 1.9.2018 

Vzgojitelji/ pomočnik vzgojiteljev 156.215,36 55 236,69 

Ostali delavci   95.177,44 87   91,17 

STROŠKI DELA SKUPAJ   327,86 

Material in storitve   26.105,03    25,01 

STROŠKI PROGRAMA   352,87 

Živila     35,80 

SKUPAJ VSI STROŠKI   388,67 

 
 

3 Ocena finančnih in drugih posledic 

3.1. Plačila staršev in plačila občine za leto 2018 

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev o pravici do znižanega plačila za programe vrtcev 

odloča Center za socialno delo. Plačilo staršev določi na podlagi lestvice, ki starše razvršča v devet 

dohodkovnih razredov, upoštevaje dohodek in premoženje družinskih članov. V posameznem 

dohodkovnem razredu plačajo starši določen odstotek cene programa (v skladu z ZUPJS predstavlja 77 % 

plačilo polne cene programa) razliko krije občina zavezanka. 

 

Od 1.6.2012 dalje velja, da starši, ki imajo v vrtcu hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega 30 

% plačila, ki jih je določeno kot znižano plačilo vrtca (dohodkovni razred v skladu z zakonom o uveljavljanju 

pravic iz javnih sredstev), za vsakega nadaljnjega otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva za navedene 

olajšave se zagotavljajo vrtcem neposredno iz državnega proračuna, s čimer se zagotavljajo sredstva za 

sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka. 

 



Osnova za plačilo staršev je veljavna cela programa v vrtcih Gornji Grad in Bočna. Za otroke vključene v 

vrtec, za katere je Občina Gornji Grad dolžna kriti del cene programa, je osnova za plačilo staršev cena 

istovrstnega programa v obeh vrtcih. Občina Gornji Grad krije vrtcu razliko med plačilom staršev in ceno 

programa vrtca. 

 

PREDLAGANA EKONOMSKA CENA IN FINANČNE POSLEDICE: 

Cena za I. starostno obdobje (finančna posledica na mesec)  

480,02 X 30 OTROK = 14.400,60   

OBČINA - 73,08 % = 10.523,96 EUR + 888,44 (2 prazni mesti do normativa)                                                                        

MIZŠ  -  2,86 %  -  411,86 

STARŠI - 24,06 % - 3.464,78 

 

Cena za II. starostno obdobje  

388,67 X 52 OTROK = 20.210,84     

OBČINA -73,08 %  - 14.770.08 + 1.058,61 (3 prazna mesta do normativa) 

MIZŠ - 2,86 %  -  578,03 

STARŠI – 24,06 %  -  4.862,73 

 

SKUPAJ STROŠEK OBČINE     =  27.241,09 

                                MIZŠ         =        989,89 

                                STARŠI      =     8.327,51 

                                                       36.558,49 

 

Okvirna finančna posledica za proračunsko postavko 19022001 – sofinanciranje otroškega varstva za vrtca 

Gornji Grad in Bočna na letni ravni je 326.893,08 EUR.  

 

4 Predlog 

Na podlagi navedenega je ugotovljeno, da je potrebno v Vrtcu Gornji Grad in Bočna za šolsko leto 

2018/2019 spremeniti cene programov. Predlagamo, da Občinski svet Občine Gornji Grad obravnava in 

sprejme predlagano vsebino in s sklepom določi nove cene programov v vrtcu Gornji Grad in Bočna, in 

sicer:  

 

 

Program v oddelku Cena programa 

I. starostno obdobje 480,02           

II. starostno obdobje 388,67           

Kombinirani oddelek 388,67           

 



Skladno z 19. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo bomo uskladitev cen po elementih, ki jih določa ta metodologija, opravili enkrat letno, glede na 

letne rasti elementov. 

 

Priloga 1: Obstoječe cene vrtcev nekaterih drugih vrtcev (za I. in II. starostno skupino, ker kombiniranih 

oddelkov nimajo vsi vrtci) 

 

VRTEC I. starostna skupina II. starostna skupina (brez 

kombiniranega oddelka)* 

Mozirje 463,50 357,46 

Ljubno (ni uskladitve zadnji 2 leti) 419,44 299,62 

Nazarje (ni uskladitve od 2013) 392,54 306,38 

Rečica ob Savinji 463,50 357,46 

Kamnik 475,00 369,00 

Polzela 440,83 350,06 

Velenje 426,52 316,70 

Medvode 472,50 312,23 

Brezovica 498,00 367,00 

Ivančna Gorica 432,34 320,91 

Ribnica 414,02 302,67 

Trbovlje 449,66 339,04 

Cerknica 444,33 328,43 

Kočevje 463,79 327,09 

Domžale 420,00 320,00 

Ig 438,99 340,82 

Litija 441,60 344,54 

Grosuplje 406,00 362,00 

Vrhnika 450,97 343,10 

Škofljica 447,30 321,90 

Vodice 438,00 315,00 

Logatec 412,73 301,88 

Polhov Gradec 415,00 322,00 

Mengeš 448,97 325,47 

Škofja Loka 487,21 348,82 

Ljubljana 485,00 346,00 

Koper 487,00 343,00 

Maribor 453,00 325,00 

Novo Mesto 469,46 339,87 



Nova Gorica 474,00 322,00 

Bled 478,00 330,00 

Kranj 482,00 354,00 

POVPREČJE 449,73€ 333,11 € 

*glede na to, da vsi vrtci, ki so primerjalno navedeni v zgornji tabeli nimajo kombiniranih oddelkov, smo 

cene za primerjavo poiskali le za oddelke II. starostnega obdobja. Pri tem navajamo, da so cene oddelkov 

II. starostnega obdobja, zaradi višjega normativa vključenih otrok, nižje od cen v kombiniranih oddelkih. 

Glede na to, da v vrtcu Gornji Grad in vrtcu Bočna od začetka njune ustanovitve pri izračunu cene za 

starejše otroke upoštevamo oba oddelka hkrati, smo enako prakso uporabili tudi pri predlogu povišanj 

ekonomske cene za leto 2018.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Predlog sklepa: 

 

Na podlagi 31. člena Zakona 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), Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno služno (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05,120/05 in 

93/15) in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (UG slovenskih občin, št. 8/16) je Občinski svet Občine 

Gornji Grad na svoji ………seji, dne……………………………………….. sprejel 

 

SKLEP  

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE  

V VRTCU GORNJI GRAD IN BOČNA 

 

1. člen 

Cene posameznih programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna znašajo mesečno 

na otroka: 

Prva starostna skupina: 

 

480,02 EUR 

  

Druga starostna skupina: 

 

388,67 EUR 

  

Kombinirani oddelek: 388,67 EUR 

 

V cenah programov za prvo in drugo starostno skupino znaša prehrana 35,80 € mesečno na otroka. 

 

2. člen 

Z dnem uveljavitev tega sklepa preneha veljati Sklep o povišanju cen programov predšolske vzgoje v vrtcu 

Gornji Grad in Bočna, številka 03201-0023/2014-2017-3 (UG slovenskih občin, št. 57/17). 

 

3. člen 

Nove cene programov, določene s tem sklepom, veljajo od 01.09.2018 dalje. 

 

4. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

    Številka:          Stanko Ogradi 

    Datum:          župan 


