
Občina Pivka_______________________________________             ___        _______8. seja občinskega sveta 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

6-1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gradivo k točki 6 
 

Sklep o dopolnitvi sklepa 
o določitvi cen programa predšolske vzgoje v  

Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gradivo pripravila: Jana Knafelc Strle 



Občina Pivka_______________________________________             ___        _______8. seja občinskega sveta 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

6-2 
 

 
 

        

OBČINA PIVKA  
         Župan 
Kolodvorska cesta 5, 6257 Pivka 
 
tel. 05 72 10 100 /  fax. 05 72 10 102 
e-pošta: obcina@pivka.si 
 
 
 
Datum: 6.12.2019 
 
 
 
OBČINSKEMU SVETU  
OBČINE PIVKA 
 
 
ZADEVA:  Obrazložitev predloga sklepa o določitvi cen programa predšolske   

vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka 
 

 
Obrazložitev: 
Občinskemu svetu predlagamo dopolnitev sklepa, tako da se določi tudi cena za kombinirani 
oddelek. Ceno določamo na podlagi priporočil Ministrstva za izobraževanje, šolstvo in šport. 
 
Financiranje programov predšolske vzgoje se v skladu z  Zakonom 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) izvaja 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. V sklepu občinskega sveta sta bili določeni ceni za prvo in drugo starostno obdobje, za 
kombinirani oddelek pa ne.   
 
 
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. 



Občina Pivka_______________________________________             ___        _______8. seja občinskega sveta 
 

 

_____________________________________________________________________________________ 

6-3 
 

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). 
 
Primerjava je narejena z istimi občinami kot pri sprejemu sklepa. Iz tabele je razvidno, da 
cene za kombiniran oddelek ponekod niso določene.  
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 Tabela 1: Primerjava cen z občinami v naši in sosednjih regijah: 
 

občina kombinirani odelek  sprememba cene 

Cerknica                            483,21   01.03.2019 

Cerkno   ni določena   01.01.2019 

Divača  ni določena   01.03.2019 

Hrpelje Kozina  ni določena   01.03.2019 

Idrija   ni določena   01.07.2019 

Izola  ni določena   01.01.2019 

Koper   ni določena   01.03.2019 

Loška dolina                             374,05   01.02.2019 

Nova Gorica                             424,72   01.04.2019 

Piran                             387,16   01.03.2015 

Postojna*                            394,20   01.01.2020 

Sežana  ni določena   01.03.2019 

 
 
Tabela 2: Primerjava cen z ostalo Slovenijo: 
 

občina kombinirani odelek  sprememba cene 

Beltinci                       357,00   01.03.2019 

Bled  ni določena   01.01.2019 

Borovnica  ni določena   01.06.2019 

Brezovica                        425,00   21.02.2019 

Celje                       379,63   01.05.2019 

Ig                       410,10   01.01.2018 

Kamnik   ni določena   01.02.2015 

Kanal ob Soči  ni določena   01.02.2018 

Kočevje  ni določena   01.02.2019 

Kranj                       415,01   01.02.2019 

Litija                       414,10   01.03.2019 

Ljubljana                       446,00   01.08.2019 

Logatec   ni določena   01.03.2019 

Maribor                        396,00   01.05.2019 

Ribnica  ni določena   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). 
 
Staršem, ki imajo otroka v kombiniranem oddelku se bo cena bodisi zvišala (če imajo otroka 
drugega starostnega obdobja) bodisi znižala (če je otrok vključen v prvo starostno obdobje).  
 
 
 
 
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 dopolnitvi sklepa o določitvi cen programa predšolske 
vzgoje v Vrtcu Košana in Vrtcu Pivka 

 
1. Sklep občinskega sveta št. 9000-6/2019, z dne 12.9.2019 se v 1. točki dopolni in sicer 

se za točko b. doda nova c., ki se glasi:  

c. KOMBINIRANI ODDELEK PRVEGA IN DRUGEGA STAROSTNEGA 
ODBOBJA (OD 1 DO 6 LET) 

celodnevni program    391,33 EUR    
 

 
 
2. Dopolni se 2.točka in sicer tako, da se doda nov drugi in tretji odstavek, ki se glasita: 

 
Ekonomska  cena za kombinirani oddelek v Vrtcu Pivka znaša 403,43 EUR, razliko 
do cene za starše, ki znaša 391,33 EUR doplačuje občina (12,10 EUR). V Vrtcu 
Košana je cena za staršev v kombiniranem oddelku enaka ekonomski ceni. 
 
Cena za homogene in heterogene oddelke v prvem starostnem obdobju je enaka 
ceni določeni za prvo starostno obdobje. Cena  za homogene in heterogene oddelke 
ter oddelke 3 do 4 leta je enaka ceni določeni za drugo starostno obdobje.  

 
 

3. Sklep velja takoj, uporablja pa se za obračun oskrbnin od 1.1.2020 dalje. 
 
 
 
 
 
Številka:  
Pivka, --. december 2019  
 
 
 Župan  
                  Robert Smrdelj, l.r. 
 
   
Sklep prejmejo: 
- Vrtec Pivka 
- Vrtec Košana 
- Arhiv občinskega sveta 
- Družbene dejavnosti, tu. 
 


