
 

3 
 

 

OBČINA KANAL OB SOČI                                                                    Predlog                      

OBČINSKI SVET 
 

 

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/08, 25/08, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-
ziu in 40/12-ZUJF), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 16. člena Statuta Občine Kanal ob 

Soči (Uradne objave Primorskih novic št. 41/03, 17/06 in Uradni list RS št. 70/07, 51/08) je Občinski 
svet Občine Kanal ob Soči na _____ seji, dne ____________sprejel  

 

 

SKLEP 

o določitvi cen programov predšolske vzgoje, dodatnih znižanjih plačil in počitniških rezervacij 

v javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči 

 

1. 

 

V javnih vrtcih na območju Občine Kanal ob Soči se za posamezne programe vrtcev določijo cene, ki 
so osnova za plačilo staršev in znašajo mesečno na otroka (v EUR): 

 

 DNEVNI PROGRAM 
(do 9 ur) 

POLDNEVNI PROGRAM 
(do 6 ur) 

I. STAROSTNO OBDOBJE  
- oddelki 1 – 3 let 

470,26           373,00 

   
II. STAROSTNO OBDOBJE 
- oddelki 3 – 6 let 

318,16 298,00 

 

2. 
 

Če vrtec oblikuje oddelek, v katerem so vključeni otroci, stari od tri do štiri leta oziroma kombiniran 

oddelek, se upošteva cena programa glede na starost otroka. 

 

3. 

 

Staršem otrok, ki imajo stalno prebivališče v Občini Kanal ob Soči in obiskujejo vrtec na območju 
Občine Kanal ob Soči, se za prvega otroka zniža plačilo za en dohodkovni razred. 

 

4. 
 

V primerih odsotnosti otroka, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, če starši 

o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.00 ure prvega dne odsotnosti. Stroški za 

živila v cenah programov znašajo 37,00 EUR mesečno oziroma 1,85 EUR na dan, od česar 

znaša kosilo in popoldanska malica skupaj 1,52 EUR na dan. 
 

 

 

 



 

 

 

5. 

 

Staršem otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa vrtca, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, dodatno 

zniža plačilo vrtca za prvega otroka za en dohodkovni razred. 

 

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, kot jo določa zakon, ki ureja 
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroženosti zaradi odplačevanja 

stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem na območju Občine 

Kanal ob Soči, mora za znižanje vrtca vlogi priložiti naslednja dokazila: 
- kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma 

stanovanjske hiše na območju Občine Kanal ob Soči ali gradbeno dovoljenje za gradnjo 

stanovanjske hiše na območju Občine Kanal ob Soči,  
- namensko kreditno pogodbo in  

- potrdilo banke o višini  anuitete kredita. 

 

Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem znižanju plačila vrtca  odloča pristojni center za 
socialno delo. 

 

Pravica do znižanega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita staršem pripada od prvega 
dne naslednjega meseca po odobritvi vloge. 

 

6. 

 
Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči  po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 

vrtca, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti enkrat letno, v obdobju od 1. julija do 

31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en ali 
največ dva meseca.  Počitniška odsotnost mora biti na ustreznem obrazcu vrtca najavljena 15 

koledarskih dni pred počitniško rezervacijo. Za rezervacijo starši plačajo 30 % od njihovega, z 

odločbo določenega dohodkovnega razreda. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega 
otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev otroka 

iz državnega proračuna. V obdobju med julijem in avgustom prehajanje iz programa ni možno. 

 

7. 

 

Starši otrok, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 

vrtca, lahko uveljavljajo dodatno znižanje plačila v primeru daljše opravičene odsotnosti otroka in 
sicer več kot 15 zaporednih obračunskih dni iz zdravstvenih razlogov. Za dneve odsotnosti iz 

zdravstvenih razlogov plačajo 50 % od njihovega, z odločbo določenega dohodkovnega razreda. 

Vlogo za oprostitev plačila s priloženim zdravniškim potrdilom starši oddajo najkasneje v roku 5 
zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti na Občino Kanal ob Soči. 

 

8. 

 
Staršem šoloobveznih otrok – bodočih prvošolcev, za katere je Občina Kanal ob Soči po veljavnih 

predpisih dolžna kriti del cene programa vrtca, se omogoči izpis iz vrtca s 1.7. v tekočem letu.  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

9. 

 

Starši, ki bodo vpisali otroka v vrtec, morajo v roku treh tednov predložiti dokazilo o plačilu 
akontacije v višini 50 EUR, na osnovi katerega bo staršem posredovana pogodba. Akontacijo bo vrtec 

poračunal po prvem mesecu obiskovanja programa. V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na 

dogovorjeni dan, ki je določen v pogodbi, dano akontacijo izgubijo.  

 

10. 

 

Dodatna znižanja plačila in rezervacije iz 5., 6., 7., in 8. člena tega sklepa veljajo samo za otroke, ki so 
vključeni v vrtce na območju Občina Kanal ob Soči, in ima vsaj eden izmed staršev stalno prebivališče 

v občini. Poravnane morajo biti tudi vse finančne obveznosti do vrtca. 

 

11. 

 

Staršem otrok, ki zamudijo pravočasen prevzem otroka več kot 10 minut dnevno, vrtec zaračuna 

zamudno uro v višini 2,10 EUR. 
 

12. 

 
Občina Kanal ob Soči 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 rezervacij po tem sklepu. 

 

13. 

 

Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev Občine Kanal ob Soči št. 9000-0002/2011-1 z dne 
27.1.2011 (Uradni list RS, št. 8/2011) preneha veljati z dnem pričetka uporabe tega sklepa. 

 

14. 

 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 01.12.2013 

dalje. 

 
 

 

Številka: 
Datum:      

 

 
                                               Župan Občine Kanal ob Soči 

                                                                                    Andrej Maffi 

       

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PREDLOG SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV JAVNIH VRTCEV 

OBČINE KANAL OB SOČI 

 

Predlagatelj: Andrej Maffi, župan 

 

Pravne podlage: 

- Zakona o vrtcih – ZVrt-UPB2(Uradni list RS; št. 100/05, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 

36/10, 62/10-ZUPJS) 

- Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 

javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) 

 

Zakon o lokalni samoupravi uvršča področje predšolske vzgoje med temeljne naloge občine. 

Pristojnost občine je tudi, da določa cene programov javnih vrtcev in morebitna dodatna 

znižanja plačil staršev. 

 

Skladno s Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), se cene programov vrtcev usklajujejo 

enkrat letno. 

 

Sedanje cene javnih vrtcev v Občini Kanal ob Soči so veljavne od 27.1.2011 dalje.  Predlog 

Sklepa o določitvi cen programov javnih vrtcev Občine Kanal ob Soči je Občinski svet 

obravnaval v lanskem letu vendar se z uskladitvijo cen ni strinjal.  

 

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

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Cene programov, oblikovane po 

tej metodologiji so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in 

plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakon o vrtcih dolžna zagotavljati 

lokalna skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče. 

 

Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo: stroški dela, stroški materiala in 

storitev in stroški živil za otroke.  

 

Stroški dela se obračunajo le za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programov v 

skladu s predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani 

podzakonski predpisi. Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca, davek na 

plače in druge stroške dela, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med 

delom, povračil stroškov prevoza na delo in z dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob 

upokojitvi, solidarnostne pomoči v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi 

za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 

 

Stroški materiala in storitev so vsi stroški za nabavljeni material in za opravljene storitve, in 

sicer: funkcionalni stroški objektov : ogrevanje, elektrika, plin, voda, komunalne storitve, 

nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje prostorov, tekoče vzdrževanje 

prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov, uporabo in vzdrževanje vozil 

za prevoz hrane ter funkcionalni stroški osnovne dejavnosti: didaktična sredstva in igrače, 

stalno strokovno spopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo, obvezne zdravstvene storitve 

in varstvo pri delu, hišno perilo, pisarniško poslovanje, drobni inventar ter drugi specifični 

namenski stroški. 

 



 

 

Stroški živil za otroke se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec 

zagotavlja na otroka v posameznem programu. 

 

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 programov v okviru javne službe (odpravnine presežnim delavcem, 

zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, zaposlitev delavcev, s katerimi se 

presegajo predpisani normativi, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih 

priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški 

sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova). Stroške, ki niso 

elementi za izračun cen po tem pravilniku, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z zakonom, 

drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oziroma v skladu s pogodbo o financiranju 

zavoda. Ustanovitelj vrtca zagotavlja vrtcu tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in 

pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 

30 dni.  

 

Obrazložitev 1. člena 

 

CENE VRTCEV PO OBČINAH (v EUR) v letu 2013 

OBČINA Dnevni program Poldnevni program 

 1-3 let 3-6 let 1-3 let 3-6 let 

Ajdovščina 401,59 291,51 325,62 240,44 

Brda 450,96 344,79 370,83 292,41 

Miren-

Kostanjevica 

472,00 370,00 378,00 296,00 

Nova Gorica 480,08 335,55 414,34 291,49 

Renče-Vogrsko 457,60 320,70 453,40 316,50 

Šempeter-

Vrtojba 

424,05 282,46 323,41 253,11 

Tolmin 435,27 347,41 346,10 271,41 

Kanal 507,00 301,13 415,74 246,93 

 *405,60    

 

* staršem otrok, ki obiskujejo vrtec v Občini Kanal ob Soči, se dodatno zniža ekonomska cena 

za najstarejšega otroka za 20 %  

 

POVIŠANJE CEN PROGRAMOV 

V spodnji tabeli je prikazana primerjava veljavnih cen in predlaganih cen programov v €. 

  

 I. starostno obdobje II. starostno obdobje 

 STARA CENA PREDLAGANA 
CENA 

RAZLIKA STARA CENA PREDLAGANA 
CENA 

RAZLIKA 

Dnevni 

program  

507,00 € 470,26 -36,74 301,13 € 318,16 +17,03 

 

Glede na trenutno veljaven sklep se ekonomska cena programa  za oddelke 1. starostne 

skupine zniža za 7,25 %, za oddelke 2. starostnega obdobja pa se zviša za 5,66 %.  

 



 

 

Obrazložitev 3. člena 

Glede na visoko ekonomsko ceno programa predlagamo, da se cena programa za prvega 

otroka zniža za en dohodkovni razred. 

 

Obrazložitev 5. člena 
Vključeno je reševanje materialne ogroženosti družine,  zaradi reševanja stanovanjskega problema. 

 

Obrazložitev 6. člena 

V mesecu juliju in avgustu večina staršev koristi letni dopust, zato se v teh dveh mesecih 

staršem omogoča plačilo rezervacije počitniške odsotnosti v višini 30 %  od njihovega z 

odločbo določenega plačilnega razreda.  

 

Obrazložitev 12. člena 

Predlog sklepa o določitvi cene programov v vrtcih Občine Kanal ob Soči vsebuje tudi 

določbo, na podlagi katere lahko vrtec za zamudno uro, ko starši zamudijo prevzem otroka 

več kot 10 minut,  zaračuna zamudna uro v višini 2,10 €. Določba je predlagana s strani 

ravnateljev vrtcev, saj je v primeru, ko starši ne pridejo po svoje otroke ob zaključku 

poslovalnega časa vrtca, potrebno podaljšanje delovnega časa delavcev, kar povzroča težave 

pri organiziranju dela in dodatne stroške vrtca.  

 

 

RAZLOG ZA SPREJETJE SKLEPA 

19. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo, določa, da je potrebno cene za programe v vrtcih zaradi sprememb sistematizacije ter 

količnikov plač delavcev v vrtcih ter sprememb drugih materialnih stroškov uskladiti 1x letno, 

20. člen pa, da sklep o določitvi cene sprejme lokalna skupnost.  

 

 

 

 

 


