
 

OBČINA PIVKA 
Občinski svet 
 
Štev.:   
Dne:   

 
 
Na podlagi 28. in 31.člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS štev.12/96, 44/00 in 
78/03), 20.člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03) in 16.člena Statuta Občine Pivka 
(Uradni list RS, št.58/99, 77/00 in 24/01) je občinski svet Občine Pivka, na svoji redni 
seji ______, dne _______ sprejel sledeči    
 
 

 
Predlog  
SKLEPA 

o cenah programov vrtcev v Občini Pivka 
 
 
1.1.januarja 2005 se povišajo enotne cene programov za vrtca v Pivki in Košani. Cena 
jasli se poveča za 2%, cena za drugo starostno obdobje se poveča za 1,44 %.  
 
Cene za otroka znašajo mesečno.  
 

JASLI 
- celodnevni program    93.840,00 SIT 
- 5 urni program     75.072,00 SIT 

 

STAROSTNO OBDOBJE OD 3-6 LET 
- celodnevni program    78.193,00 SIT 
- 5 urni program     62.554,00 SIT 
 
 

2.Zaradi uvedbe enotnih cen v Vrtcu Pivka in Vrtcu Košana se Vrtcu Košana pri 
obračunu doda razlika med ekonomsko ceno in ceno za starše. Razlika v letu 2005 
znaša 103 SIT mesečno/otroka. Razliko med ekonomsko ceno jasli, ki znaša 95.502 
SIT, in ceno za starše poravna občina.  
 

 



3.Cena cicibanovih uric, ki bremeni občino znaša 1.430,00 SIT/uro. Del cene cicibanovih 
uric, ki ga prispevajo starši znaša 450,00 SIT. Cena malice za malo šolo, ki jo plačujejo 
starši je enaka ceni malice, ki jo ima osnovna šola. 
 
4.Starši krijejo del cene dnevnega ali poldnevnega programa, v katerega je vključen 
otrok skladno s Pravilnikom o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, 
št.44/96, 1/98, 84/99 in 102/00). Plačilo staršev se spremeni, če je prisotnost otroka v 
vrtcu manj dni kot je delovnih dni v mesecu. To plačilo se zmanjša za stroške živil. Čas, 
ki ga otrok preživi v vrtcu po koncu delovnega programa (ko vrtec zaključi in otrok še 
čaka starše za odhod) se zaračuna kot nadura. Izračuna se iz povprečne cene in znaša 
800,00 SIT.  
 
5.Vrtec izstavi občini mesečni obračun do vsakega 10. 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. 
 
6.Začasni izpis ni mogoč. Otroka je mogoče izpisati dokončno le, če bo 01.09. tekočega 
leta vstopil v 1.razred osnovne šole.  
 
7.Sklep velja takoj, uporablja pa se od 01.01.2005 dalje. 
 
 
 
 
 
        OBČINSKI SVET 
        Župan  

Robert Smrdelj, inž. 
 
 

 
 
Sklep prejmejo: 
- Vrtec Pivka 
- Vrtec Košana 
- Sklepi občinskega sveta 
- Družbene dejavnosti, tu. 



Obrazložitev: 
 

Obračun oskrbnine za vrtec je pripravljen v skladu z Zakonom o vrtcih (Uradni list RS 
štev.12/96, 44/00 in 78/03) 20.členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03). 
 
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 programa 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, povračila stroškov prevoza na delo in iz 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, zavarovalne 
premije, varovanje objektov, …..) ter funkcionalni stroški osnovne dejavnosti  (didaktična 
sredstva in igrače, stalno strokovno izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo, 
obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu, hišno perilo, pisarniško poslovanje 
drobni inventar…). 

 
Stroški dela za program jasli znašajo okrog 85% programa cena, materialni stroški 
pa 15% (živila 6%, drugi materialni in nematerialni 9%).       
 
Stroški dela za 2.starostno obdobje znašajo okrog 78% programa cena, materialni 
stroški pa 22% (živila 8%, drugi materialni in nematerialni 14%).       
 

Cena jasli se poveča za 2%, cena za drugo starostno obdobje se poveča za 1,4374%. 
Cena cicibanovih uric se zviša za 2,1%. 
 
Cena velja od 01.01.2005 do 31.12.2005. 
  

 

Pripravila:  

mag.Jana Knafelc Strle 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

višina plačila v % št.otrok Delež v % 
0% 9 7 
10% 32 24 
20% 34 26 
30% 24 18 
40% 13 10 
50% 13 10 
60% 4 3 
70% 1 1 
80% 1 1 
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