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Pravna osnova:  

 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. l. RS št. 
Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/00 - ZJS, 64/01, 101/01 - odl. US, 108/02, 
34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 - ZUJF, 
57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16, 25/17 - ZVaj) 

 Zakona o vrtcih (Ur. l. RS št. 100/05- UPB, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 
62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
55/17) 

 Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Ur. l. RS št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) 

  Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, 
št. 27/14, 47/17) 
 

 
Obrazložitev:  
 
Izračun ekonomske cene v javnih vrtcih temelji na podlagi sprejete sistemizacije, 
organizacije dela v vrtcih, oblikovanih oddelkih in področni zakonodaji, ki ureja 
področje predšolske vzgoje.  
 
Programi predšolske vzgoje se financirajo iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, 
plačil staršev ter drugih virov.  
 
Iz proračuna občine se za razliko med ceno programov in plačilom staršev zagotavljajo 
sredstva za plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za 
materialen stroške v skladu z normativi in standardi.  
 
Cene programov na predlog JZ določi ustanovitelj. Vrtci oblikujejo cene programov za 
otroke v oddelkih:  

- Prvega starostnega obdobja (1 -3 leta) 
- Drugega starostnega obdobja (3 -6 let) 
- Kombiniranega oddelka  

 
 
Na podlagi 31. čl. Zvrt cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo predlaga vrtec, 
skupaj s predlogom finančnega načrta, pripravljenega v skladu z izhodišči, ki veljajo 
za občinski proračun. Ceno programa določi pristojni organ občine ustanoviteljice. Pri 
določitvi cene mora vrtec z izračunom cene seznaniti starše, občine zavezanke za 
plačilo in ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.  
 
3. čl. Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo določa, da so cene programov, oblikovane po tej metodologiji podlaga za 
izračun plačila staršev za vrtec in izračun razlike med ceno programa in plačilom 
staršev, ki jo vrtcu v skladu z 28. čl. Zakona o vrtcih dolžna zagotoviti občina.  
 
Vrtec mesečno izstavi račun staršem in občini, ki v skladu z 28. čl. Zvrt krije plačilo 
razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev. Ne glede na to določilo, pa 
lahko občina ustanoviteljica vrtca določi, da vrtcu na podlagi njegovih mesečnih 
zahtevkov zagotavlja sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo vrste stroškov, 

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_0d21ad68-1f15-47e4-85c5-d520ffdbd032
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_c42c26de-bd25-4f1d-a6c1-6ebfd8176402
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_0ab5f80a-908a-4264-864d-3fc4da90cff9
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_05e16130-372b-44c0-ba9a-605fc5701d01
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_a0778701-82df-4bf9-a61c-10df9ad0bcf6
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_cb3e4989-9381-4341-881f-c7606a0d4148
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_7ac9c30e-be1f-47d0-9c66-3aaecaa276c2
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_07c399b0-fa12-48d4-8c1d-24e5fe6ba974
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_154b781d-396b-43aa-9359-102519dea3a3
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_e1d77926-9aca-401a-a5aa-44ea7ade158c
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=286032a7-e42d-467a-b71d-18447e128f5b
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=66142ec0-e5b8-4fab-a924-1381a4765ef9
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=47c31cf6-81b5-473b-a03c-a6deb3d54463
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=5827f48c-38dd-4bb3-837e-a86f20e7c6f6
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=2b90cbc3-7fdc-4d83-9071-2f76fe65d5fa
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=02f688e8-a2f1-40c8-978c-ea6de61d093b
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=7b71a56e-b789-458d-a642-0b9f0d34e908
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=624733da-b813-4dde-a13f-1447163eb887
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=b75d0225-5dfa-4787-8bbd-99acf7becf5c
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=4c968006-8375-4ebd-8f66-4cf97755754a
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=2522d628-a028-4792-b043-6ccfdc7cc2b6
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=5a429f74-e8b5-4886-8d37-22258db444a8
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=682906dd-7559-4772-8d68-8b4f22d8e8cf
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=0910c9be-7d8a-459a-8b26-5e7e4b3d330b
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=37ae85a0-5626-43b3-80fb-9c76e7a11fda
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=2c201190-e050-468f-ac71-f060cd8068ac
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=cde36880-bdad-4bec-89c8-f2415eefa8b0
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=2ed3a626-a17e-451e-8d70-540946be48ab
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=02f688e8-a2f1-40c8-978c-ea6de61d093b
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=6cb60324-6f8f-475a-9148-9b98424d49ef
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d20e029b-4c7e-4997-8f7e-2f06f110d6ca
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=E_1b450d4a-de55-4776-91ce-021aa8561fda
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_a8d11c63-5233-4f4d-9fe5-dfbd1dd372e5
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=aE_114b165f-8d12-4adc-8f8f-32940f58ee8c
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=70190bda-eeec-4b57-b0bf-005e4ed1a233
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=bd845b45-6025-43d0-9251-79ada8c27a11
https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=2836d73c-da82-402e-88e5-75b289674e6d
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ki so elementi za oblikovanje cen programov in so opredeljeni v občinskem finančnem 
načrtu za področje predšolske vzgoje.  
 
Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo:  

- Stroški dela,  
- Stroški materiala in storitev,  
- Stroški živil za otroke.  

 
Stroški dela se obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v 
skladu s predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani 
podzakonski predpisi in za število zaposlenih, ki jih v skladu s predpisi o ugodnejših 
normativih odobri občina. Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke 
delodajalca in druge stroške dela, kot so dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, 
regres za LD, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na 
delo in iz dela, jubilejne nagrade, sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z 
zakoni, kolektivno pogodb idr.  
 
Pri ugotavljanju števila zaposlenih se upošteva optimalna organizacija dela, ki vključuje 
združevanje oddelkov na začetku in na koncu obratovalnega časa vrtca.  
 
Stroški dela za delavce, vključene v razne aktivne politike zaposlovanja oz. druge 
programe ne morejo biti vključeni v ceno programov. Stroški dela za delavce, za katere 
je del teh stroškov zagotovljen iz drugih virov financiranja so vključeni v ceno programa 
v delu, ki niso financirani iz drugih virov.  
 
Stroški materiala in storitev so vsi stroški za nabavljeni material in za opravljene 
storitve. Mednje umeščamo funkcionalne stroške objektov (ogrevanje, dimnikarske 
storitve), elektrika, voda, komunalne storitve, zavarovanje in varovanje objekta idr. ter 
funkcionalne stroške osnovne dejavnosti ( didaktična sredstva in igrače, strokovno 
izobraževanje skladno s programom in kolektivno pogodbo, str. pisarniškega 
poslovanja in drobni inventar. In 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.  
 
 
9.čl. Pravilnika določa, da se na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za 
tekoče leto – elementov za oblikovanje cen, cena programa izračuna tako, da se 
stroški dela za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev izračunajo posebej za programe v 
istovrstnih oddelkih in se delijo s številom otrok, ki je določeno kot najvišji normativ za 
oblikovanje posamezne vrste oddelka. K tem str. se prištejejo stroški dela za delavce, 
ki ne delajo neposredno v oddelkih in stroški materiala in storitev ter živil, ki se razdelijo 
na število otrok v vseh oddelkih vrtca, upoštevaje najvišji normativ za oblikovanje 
posamezne vrste oddelka.    
 
 
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.  
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Uskladitev cen po elementih, ki jih določa ta metodologija, se opravi enkrat letno, glede 
na letne rasti elementov.  
   
Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko vrtec ali pristojni upravni organ lokalne 
skupnosti ustanoviteljice predlaga uskladitev cene, če se v vmesnem obdobju bistveno 
spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene.  
     
Sklep o določitvi cen lokalna skupnost v roku 15 dni po sprejemu posreduje ministrstvu, 
pristojnemu za predšolsko vzgojo.  

 
Trenutno veljavne cene je Občinski svet potrdil 13.7.2017, veljajo pa od 1.9.2017 dalje.  
 

Program  Veljavna 
cena 

Predlagana cena  % povišanja  

1. Starostno obdobje – 
jaslični oddelek  
HETEROGEN 

420,85 € 433,48 € 3% 

2. Starostno obdobje  
3. HETEROGEN  

298,08 € 307,02 € 3% 

Kombiniran oddelek  
HETEROGEN  

366,51 € 377,50 € 3% 

 
Cena živil ostaja na isti ravni kot do sedaj in sicer v višini 2,17 €. 
 
 
Pregled cen  VVO po občinah:  
 

OBČINA I. II. kombinirani 

Dobje  433,48 307,02 377,50 

Šentjur 423,00 312,12 344,70 

Rogaška Slatina 460,00 348,00 389,00 

Rogatec 422,78 360,62 355,05 

Šmarje pri Jelšah 453,00 338,00 373,00 

Podčetrtek 447,78 367,39 384,31 

Bistrica ob Sotli 402,60 402,60 402,60 

 
Razlogi za povišanje cen programov v vrtcu Dobje pri Planini:  

- Napredovanje javnih uslužbencev  
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         PREDLOG 

 
OBČINA DOBJE 

OBČINSKI SVET 

  
Na podlagi 30. in 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 in 14/15 – ZUUJFO, 55/17), 3. člena in drugega odstavka 7. člena 
Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 
119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS), 18. in 22. člena Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 
77/05, 120/05 in 93/15) in 12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 114/06 – 
UPB-1) je Občinski svet Občine Dobje na 15. seji dne 14.12. 2017 sprejel  
 

S K L E P  
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Enoti vrtec Dobje in o plačilu 

vrtca v primeru odsotnosti otrok zaradi bolezni 
 

1.člen 
Cena programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v enoti Vrtec Dobje pri Planini 
znašajo mesečno na otroka za:  
1. dnevni program za otroke kombiniranega oddelka 377,50 EUR;  
2. dnevni program za otroke na oddelku prvega starostnega obdobja 433,48 EUR; 
3. dnevni program za otroke na oddelku drugega starostnega obdobja 307,02 EUR; 
 
V primeru odsotnosti otrok iz vrtca zaradi bolezni, neprekinjeno najmanj 30 koledarskih 
dni ob predložitvi ustreznega zdravniškega potrdila, krije Občina Dobje 50 % vrednosti 
zneska programa, določenega staršem z odločbo o višini plačila programov vrtca (brez 
prehrane).  
 
Vrtec Dobje, katerega ustanoviteljica je Občina Dobje, mora pred vključitvijo otroka s 
posebnimi potrebami v redni program vrtca, o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega 
otroka obvestiti občinsko upravo Občine Dobje.  
 

2. člen 
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, 
znašajo 43,40 EUR mesečno oziroma 2,17 EUR na dan. Staršem, ki do 8.00 ure 
obvestijo vrtec o odsotnosti otroka, se zniža cena programa za stroške neporabljenih  
živil z istim dnem.  
 
Tako znižana cena je osnova za izračun prispevka staršev in občine k ceni programa.  
 

3. člen 
Starši, ki do izteka poslovnega časa vrtca (do 16.30) ne odpeljejo otroka iz vrtca, 
plačajo za vsako začeto uro neopravičene zamude 10,00 EUR. Znesek starši 
poravnajo skupaj z zneskom na položnici.  

https://www.tax-fin-lex.si/Dokument/Podrobnosti?rootEntityId=d20e029b-4c7e-4997-8f7e-2f06f110d6ca
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2720/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-za-predsolsko-vzgojo-v-vrtcu-dobje-in-o-placilu-vrtca-v-primeru-odsotnosti-otrok-zaradi-bolezni/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2720/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-za-predsolsko-vzgojo-v-vrtcu-dobje-in-o-placilu-vrtca-v-primeru-odsotnosti-otrok-zaradi-bolezni/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2720/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-za-predsolsko-vzgojo-v-vrtcu-dobje-in-o-placilu-vrtca-v-primeru-odsotnosti-otrok-zaradi-bolezni/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2720/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-za-predsolsko-vzgojo-v-vrtcu-dobje-in-o-placilu-vrtca-v-primeru-odsotnosti-otrok-zaradi-bolezni/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
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4. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. V veljavo in uporabo stopi  
1.1.2018.  Z začetkom uporabe tega sklepa preneha veljati in se uporabljati sklep št. 
602-0002/2017 z dne 13. 7. 2017.  
 
 
 
Številka: 602-0004/2017 
Dobje, 14. 12. 2017 
 

 
 
 

Župan občine Dobje 
Franc Leskovšek, l.r. 

 

 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2720/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-za-predsolsko-vzgojo-v-vrtcu-dobje-in-o-placilu-vrtca-v-primeru-odsotnosti-otrok-zaradi-bolezni/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2014-01-2720/sklep-o-dolocitvi-cen-programov-za-predsolsko-vzgojo-v-vrtcu-dobje-in-o-placilu-vrtca-v-primeru-odsotnosti-otrok-zaradi-bolezni/#4.%C2%A0%C4%8Dlen

