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OBČINA PIVKA  
         Župan 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
 
tel. 05 72 10 100 /  fax. 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si 
 
Datum: 22.8.2019 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE PIVKA 
 
 
ZADEVA:  Obrazložitev predloga sklepa o določitvi cen programa predšolske   

vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka 
 

 
Obrazložitev: 
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 – ZUUJFO in 
55/17) se programi predšolske vzgoje financirajo iz: 
 

• javnih sredstev 
• sredstev ustanovitelja 
• plačil staršev ter 
• donacij in drugih virov. 

 
Osnova za plačilo staršev in sredstev ustanovitelja je cena programa, v katerega je vključen 
otrok. 
 
 
Oblikovanje cene programa 
 
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, 
120/05 in 93/15). Pravilnik določa metodologijo, po kateri se določajo splošni elementi 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 
Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno 
prebivališče oziroma začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za 
dohodnino v Republiki Sloveniji. 
Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo: stroški dela, stroški materiala in 
storitev in stroški živil za otroke. 
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Stroški materiala in storitev so:  
1. Funkcionalni stroški objektov (ogrevanje, kurjava, dimnikarske storitve), elektriko, plin, 
vodo, komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje 
prostorov,…..) 
 
2. 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, ….)  
 
Stroški živil so stroški za nabavo hrane za otroke za poldnevni in celodnevni program.  
 
Stroški dela: 
 
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. Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela, 
kot so dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust, povračila stroškov 
prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, 
odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, sredstva za delo sindikalnega zaupnika v 
skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje.  
 
Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcu 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, 
zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, zaposlitve 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…).  
 
Na podlagi metodologije mora biti ekonomska cena izračunana na število otrok, ki je 
določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelkov, ne glede na to, 
koliko otrok je dejansko vključenih v oddelek (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 predstavljajo razliko med dejanskim številom otrok v 
oddelku in najvišjim normativom). 
 
Občinskemu svetu predlagamo dvig cen oskrbnin zaradi dviga stroškov plač v skladu z 
Aneksom št. 4 h Kolektivni pogodbi za državno upravo, uprave pravosodnih organov in 
uprave samoupravnih lokalnih skupnosti – tarifni del (Uradni list RS, št. 80/18, v 
nadaljevanju: Aneks h KPDU in Aneksom h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in 
izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 80/18), upoštevana pa so tudi 
napredovanja. 
 
Po predlaganem sklepu je od 1.10.2019 dalje predvideno, da se cena za prvo starostno 
obdobju dvigne za 4,97%, cena za drugo starostno obobje pa se zviša za 8,49 %.  
 
Začasni izpis je urejen tako kot v preteklih letih in sicer v obdobju poletnih mesecev. V  tem 
primeru starši krijejo 50% cene programa, ki jim je določen z odločbo. Začasni izpis lahko 
traja dva meseca in sicer v obdobju od 1.6. do 31.8..  
V primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni, 20 delovnih dni ali več, je predvideno, da se 
staršem obračunajo stroški v višini 30% plačila določenega z odločbo. 
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Graf 1 in Graf 2 – strukture cene v EUR. 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Največji delež ekonomske cene v vrtcih predstavljajo plače in drugi osebni prejemki 
zaposlenih, ki predstavljajo v novo izračunani ceni v I. starostni skupini 82,40 %, ostali 
materialni in nematerialni stroški predstavljajo 10,13 %, živila pa  7,47 % cene programa.  
V ceni drugega starostnega obdobja so znašajo stroški dela 77,91%, materialni in 
nematerialni stroški predstavljajo 12,71 %, živila pa  9,38 %.  
 
 



Občina Pivka_______________________________________             ___        _______6. seja občinskega sveta 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

9-5 
 

Tabela 1: Primerjava cen z občinami v naši in sosednjih regijah: 
 
 

občina 

1.starostno 

obdobje cena v 

EUR 

2.starostno 

obdobje cena v 

EUR sprememba cene 

Cerknica                     483,21                      357,17   01.03.2019 

Cerkno                      504,96                      382,45   01.01.2019 

Divača                     496,50                      366,84   01.03.2019 

Hrpelje Kozina                     496,50                      366,84   01.03.2019 

Idrija                      510,10                      388,11   01.07.2019 

Izola                     464,28                      371,68   01.01.2019 

Koper                      495,00                      380,00   01.03.2019 

Loška dolina                      467,10                      335,30   01.02.2019 

Nova Gorica                      514,35                      356,77   01.04.2019 

Piran                      496,23                      336,70   01.03.2015 

Postojna                     455,70                      319,03   01.01.2018 

Sežana                     496,50                      366,84   01.03.2019 

 
 
Tabela 2: Primerjava cen z ostalo Slovenijo: 
 

občina 

1.starostno 

obdobje cena v 

EUR 

2.starostno 

obdobje cena v 

EUR sprememba cene 

Beltinci               511,00                    357,00   01.03.2019 

Bled               507,00                    351,00   01.01.2019 

Borovnica               493,63                    369,46   01.06.2019 

Brezovica                532,00                    393,00   21.02.2019 

Celje               479,85                    346,39   01.05.2019 

Ig               475,13                    387,28   01.01.2018 

Kamnik                475,13                    387,28   01.02.2015 

Kanal ob Soči               517,28                    337,25   01.02.2018 

Kočevje               532,77                    377,45   01.02.2019 

Kranj               497,26                    373,68   01.02.2019 

Litija               506,54                    387,07   01.03.2019 

Ljubljana               576,00                    418,00   01.08.2019 

Logatec                487,10                    355,62   01.03.2019 

Maribor                496,00                    361,00   01.05.2019 

Ribnica               462,08                    342,78   01.02.2019 
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Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo. V skladu z 
Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – 
ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 
38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18 in 47/19) so iz tabele 
razvidni dohodkovni razredi in plačilo staršev po novi predlagani ceni: 
 
Tabela 3: Dohodkovni razredi  
 
 

dohodkovni 

razred 

povprečni mesečni dohodek na 

osebo  
plačilo staršev  

cena 1.starostno 

obdobje v EUR 

cena 2.starostno 

obdobje v EUR 

(povprečni mesečni dohodek na 

osebo - v EUR) 

(plačilo starše v % 

od cene programa) 
482,84 376,97 

1 do 188,02 EUR 0% 0,00 0,00 

2 od 188,03 do 313,37 EUR 10% 48,28 37,70 

3 od 313,38 do 376,05 EUR 20% 96,57 75,39 

4 od 376,06 do 438,72 EUR 30% 144,85 113,09 

5 od 438,73 do 553,63 EUR 35% 168,99 131,94 

6 od 553,64 do 668,53 EUR 43% 207,62 162,10 

7 od 668,54 EUR do 856,56 EUR 53% 255,91 199,79 

8 od 856,57 EUR do 1.034,14 EUR 66% 318,67 248,80 

9 od 1.034,15 EUR 77% 371,79 290,27 

 
 
Povprečno plačilo staršev iz naše občine je 32,5% (razred 4,5). Brez doplačila je slabe 3% 
staršev,  najvišji razred pa je uvrščenih 1,62 deleža staršev. 
   
 Tabela 4: Deleži staršev po uvrstitvi v plačilne razrede  
 

delež staršev razred 
2,96 1 

16,44 2 
12,13 3 
13,48 4 
23,72 5 
16,71 6 
9,16 7 
3,77 8 
1,62 9 

100,00   
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Tabela 5: Primerjava stara in nova cena: 
 
 

PROGRAM  
 cena za 
starše do 
31.8.2019  

 predlog 
ekonomske 
cene od 
1.9.2019 Vrtec 
Pivka   

 predlog 
ekonomske 
cene od 
1.9.2019 
Vrtec 
Košana  

 predlog 
cene za 
starše od 
1.9.2019  

 povišanje cene  
za starše v %  

prvo 
starostno 
obdobje  

460,00 EUR 482,84 EUR 491,25 EUR 482,84 EUR 104,97 

drugo 
starostno 
obdobje  

347,46 EUR 376,97 EUR 392,17 EUR 376,97 EUR 108,49 

 
 
Naši vrtci pridobivajo sredstva za programe od občine ustanoviteljice, drugih občin, države in 
staršev v tem razmerju:  
 
Vrtec Košana prejeme 65,73 % sredstev iz naslova oskrbnine s strani občine Pivka, 4,48 %s 
strani drugih občin, 4,73 % od MIZŠ ter 25,07 % od plačil staršev. 
  
Vrtec Pivka prejeme 63,74% sredstev iz naslova oskrbnine s strani občine Pivka, 1,76 % s 
strani drugih občin, 5,76 % od MIZŠ ter 28,74 % od plačil staršev. 
  
 
 
 
 
 
Pripravila:       ŽUPAN: 
Jana Knafelc Strle      Robert Smrdelj l.r. 
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OBČINA PIVKA          (predlog) 
OBČINSKI SVET         

 
Na podlagi 28. 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, 14/15 
– ZUUJFO in 55/17), 20. 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 16. člena 
Statuta Občine Pivka (Uradni list RS, št. 58/99, 77/00, 24/01, 110/05, 52/07, 54/10 in 111/13) 
je občinski svet Občine Pivka, na svoji ___. redni seji, dne __________ sprejel sledeči    
 
 

Sklep o določitvi cen programa predšolske 
vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka 

 
1. Cene programov predšolske vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka od 1. oktobra 2019 

dalje znašajo mesečno na otroka:  
 

a. PRVO STAROSTNO OBDOBJE (OD 1 DO 3 LET) 
celodnevni program    482,84 EUR    

 
b. DRUGO STAROSTNO OBDOBJE (OD 3 DO 6 LET) 
celodnevni program    376,97 EUR  

 
2. Ekonomska cena za prvo starostno obdobje znaša v Vrtcu Košana  491,25 EUR, 

razliko do cene za starše, ki znaša 482,84 EUR doplačuje občina (8,41 EUR). 
Ekonomska cena za drugo starostno obdobje znaša v Vrtcu Košana 392,17 EUR 
razliko do cene za starše, ki znaša 376,97 doplačuje občina (15,20 EUR). V Vrtcu 
Pivka je cena za starše enaka  ekonomski ceni. 
 

3. Cena cicibanovih uric, ki bremeni občino znaša 7,00 EUR na uro. Del cene 
cicibanovih uric, ki ga prispevajo starši znaša 1,50 EUR na uro.  

 
4. Starši krijejo del cene dnevnega programa, v katerega je vključen otrok skladno s 

pravilnikom, ki ureja plačilo staršev za programe v vrtcih.  Plačilo staršev se 
spremeni, če je prisotnost otroka v vrtcu manj dni kot je delovnih dni v mesecu. Če je 
otrok prisoten manj dni, se plačilo zmanjša za stroške živil drugi zaporedni dan 
otrokove odsotnosti in prejetega obvestila staršev, da bo otrok odsoten. Plačilo za 
stroške živil se zmanjša sorazmerno s plačilom deleža cene vrtca, ki je določena z 
odločbo o višini plačila. Stroški živil znašajo 1,75 EUR. 

 
5. V primeru daljše odsotnosti 20 delovnih dni ali več skupaj zaradi bolezni se plačilo 

zmanjša in sicer se staršem sorazmerno odšteje živila ter obračuna oskrbnino v višini 
25 plačila % določenega z odločbo. Starši morajo upravi vrtca dostaviti zdravniško 
opravičilo. 

 
6. Čas, ki ga otrok preživi v vrtcu pred ali po koncu delovnega programa (ko vrtec še ne 

prične ali zaključi  s programom) se zaračuna kot nadura. Izračuna se iz povprečne 
cene in znaša 7,00 EUR.  

 
7. Starši lahko otroka med koledarskim letom izpišejo iz vrtca za določen čas in sicer od 

1. junija do 31.avgusta. Najmanjše obdobje izpisa je en mesec, največ pa dva 
meseca. Izpis za določen čas se lahko začne ob predhodni 15 dnevni napovedi v 
upravi vrtca. Znižanje cene v primeru začasnega izpisa oz. rezervacije velja tudi za 
drugega otroka, vendar se rezervacija obračuna samo od deleža, ki ga plačajo starši.   
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8. V času, ko je otrok začasno izpisan iz vrtca plačajo starši rezervacijo v višini 50% 
prispevka iz plačilnega razreda, ki jim je bil določen z odločbo o določitvi višine plačila 
za program vrtca. Razliko med plačilom rezervacije staršev in ceno programa znižano 
za sorazmerni del stroškov neporabljenih živil, zagotavlja občina. To razliko 
zagotavlja občina tudi za otroke, ki ne obiskujejo v vrtca v občini Pivka imajo pa v njej 
stalno bivališče, skupaj z enim od staršev.   

 
9. V primeru, ko starši pravočasno oddajo vlogo in je otrok vključen v vrtec, pristojni 

Center za socialno delo pa še ni izdal odločbe, se staršem subvencija za vrtec prizna 
tudi v obdobju dejanske vključitve.    
 

10. Vrtec izstavi občini mesečni obračun do vsakega 15. v mesecu za pretekli mesec. 
Obračun mora vsebovati sledeče podatke: 

• število otrok v posameznem programu 
• delež sredstev zbranih od staršev in seznam otrok z zneskom, ki ga morajo poravnati 

starši 
• obračun prostih mest in obračun mest zaradi znižanega normativa v oddelku 
• obračun dodatnih stroškov  
• obračun razlike med ekonomsko ceno in ceno za starše 
• seznam otrok skupaj s številko odločbe pristojnega centra za socialno delo.   

 
11. Sklep velja takoj, uporablja pa se od 01.10.2019 dalje. 

 
 
 
Številka:  
Pivka, --. september 2019  
 
 Župan  
                  Robert Smrdelj, l.r. 
 
   
Sklep prejmejo: 
- Vrtec Pivka 
- Vrtec Košana 
- Arhiv občinskega sveta 
- Družbene dejavnosti, tu. 
  
  
 


