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OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA 
OBRAZLOŽITEV 
 

SKLEP O DOLOČITVI CENE ZA PROGRAME VRTCA 
V OSNOVNI ŠOLI IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI, ZA ŠOLSKO LETO 2021/22 

  
31. člen Zakona o vrtcih določa, da cene programov, na predlog vrtca določi pristojni organ 
občine ustanoviteljice. 19. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo opredeljuje, da se uskladitev cen opravi enkrat letno, glede na 
letne rasti elementov, oz. tudi v vmesnem obdobju, če se bistveno spremenijo elementi, ki 
so podlaga za določitev cene.  
OŠ Ivana Roba Šempeter pri Gorici je na podlagi omenjene zakonodaje pripravila nov izračun 
cene programov v vrtcu.  
Predlog novih cen je oblikovan v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15), ki 
določa splošne elemente in način za oblikovanje cen programov, kar pomeni, da so v ceno 
programov vključeni samo zakonsko predpisani elementi: stroški dela, stroški materiala in 
storitev ter stroški živil za otroke. Kakor tudi s Pravilnikom o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18), ki določa kadrovske 
pogoje in normative za sistemizacijo delovnih mest ter normative za oblikovanje oddelkov 
(upoštevan je tudi fleksibilni normativ, +2 otroka).  
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
določa, da se cena programa izračuna na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov 
za tekoče leto – elementov za oblikovanje cen, in sicer tako, da se stroški dela za vzgojitelje 
in pomočnike vzgojiteljev izračunajo posebej za programe v istovrstnih oddelkih in delijo s 
številom otrok, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. 
K tem stroškom se prištejejo stroški dela za delavce, ki ne delajo neposredno v oddelkih in 
stroški objektov, dejavnosti in druge specifične stroške, ki se razdelijo na število otrok v vseh 
oddelkih vrtca, upoštevaje najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. 
V ceno programov, se po metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, všteje stroške 
objektov (ogrevanja, elektrike, vode, komunalnih storitev, nadomestil za uporabo stavbnega 
zemljišča, uporabe in vzdrževanja vozila ter obveznih zdravstvenih storitev in varstva pri 
delu),  stroške 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), druge specifične stroške in stroške dela (regres, 
materialni stroški, jubilejne nagrade in odpravnine, sredstva za nadomeščanje kadra do 30 
dni, sredstva za delo sindikalnega zaupnika), kateri predstavljajo največji delež cene 
posameznega programa ter živila. Razlika v deležu stroška dela glede na ceno posameznega 
programa izhaja iz tega, ker je normativ za posamezni oddelek različen, najmanjši (največ 14) 
v jasličnih skupinah, v primerjavi z najvišjim možnim številom otrok v kombiniranih oddelkih 
(največ 19) ali v oddelkih drugega starostnega obdobja (največ 24).   
Plače v vrtcih so obračunane v skladu z veljavnimi predpisi, odvisne so od stopnje izobrazbe 
delavcev, napredovanj in imenovanj v nazive, delovne dobe, upoštevan je regres, prehrana 
med delom in prevozni stroški zaposlenih. Sredstva za izplačilo jubilejnih nagrad in 
odpravnin ob upokojitvi so  v ceni všteta vsako leto v pavšalnem znesku, skupaj 2,50 EUR. V 
strukturi izračunanih stroškov predstavljajo povprečno stroški dela za zaposlene v 
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celodnevnem programu 79 % cene, sredstva za materialne stroške in storitve 10,75 % in 
sredstva za živila za otroke 10,25 % c ene.  
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 programa v okviru javne službe (odpravnine presežnim delavcem, 
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, ipd.). Stroške, ki niso elementi za izračun cene, 
krije ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oz. v 
skladu s pogodbo o financiranju zavoda.  
Občina krije neposredno vrtcu razliko med plačilom staršev (odločba CSD) in ceno programa 
vrtca, v katerega je otrok vključen (po veljavnem sklepu) oz. vrtcu mesečno zagotavlja 
sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi 
za oblikovanje cen programov.  
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev o pravici do znižanega plačila za 
programe vrtcev odločajo centri za socialno delo. Plačilo staršev določijo centri za socialno 
delo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v devet dohodkovnih razredov, upoštevaje 
dohodek in premoženje družinskih članov. V posameznem dohodkovnem razredu plačajo 
starši določen odstotek cene programa (v skladu z ZUPJS predstavlja 77 % plačilo polne cene 
programa in ne 100 %) razliko krije občina zavezanka. Staršem, ki vloge za znižanje plačila ne 
oddajo, se zaračuna najvišje plačilo (77 % cene programa). Od 1. 6. 2012 dalje velja, da starši, ki 
imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega 30% plačila, ki jim je 
določeno kot znižano plačilo vrtca (dohodkovni razred v skladu z zakonom o uveljavljanju 
pravic iz javnih sredstev). Za vsakega nadaljnjega otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva za 
navedene olajšave se zagotavljajo vrtcem neposredno iz državnega proračuna. Občina 
zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na 
njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. 
Starši, na podlagi odločb, v našem vrtcu povprečno plačajo 36 % cene programa.  
V skladu s sprejetim sklepom o dodatnih znižanjih za plačilo programa predšolske vzgoje 
občina financira tudi počitniško odsotnost (50 % plačila staršev), odsotnost iz zdravstvenih 
razlogov v celoti in dodatno znižanje ob plačevanju stanovanjskega kredita. Izven cene 
občina finančna sredstva nameni za zavarovanje objektov, publikacijo vrtca, novoletne 
aktivnosti (med drugim material za bazar in delavnice s starši) in dedka Mraza, dodatno 
strokovno pomoč za otroke s posebnimi potrebami (odločba), tečaj plavanja za predšolske 
otroke, glasbeno dejavnost najmlajših, nekatere prevoze otrok in morebitne druge 
programe namenjene predšolskim otrokom v skladu s pogodbo. Sredstva za enoto Zvezdica 
na Vogrskem zagotavlja Občina Renče - Vogrsko. 
Z novim šolskim letom bo v občini 15 oddelkov, ter 2 oddelka na Vogrskem. Skupaj trenutno 
272 otrok.  
Predlog nove cene za plačilo programov predšolske vzgoje je izračunan po normativu za 17 
oddelkov. Na podlagi izračuna ekonomske cene po predpisani metodologiji je v tabeli podan 
predlog novih cen za programe vrtca, ki bi veljale s 1. 9. 2021.  
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Program od 1. 9. 2021 od 1. 9. 2020 

1. starostno obdobje celodnevni  - 1 do 3 leta 493,16 EUR 473,96 EUR 

1. starostno obdobje poldnevni s kosilom  355,71 EUR 343,65 EUR 

2. starostno obdobje celodnevni  - 4 do 6 let 321,34 EUR 311,07 EUR 

2. starostno obdobje poldnevni s kosilom  244,02 EUR 235,05 EUR 

2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 4 leta 384,65 EUR 371,08 EUR 

2. starostno obdobje poldnevni brez kosila  163,30 EUR 158,03 EUR 

Kombinirani  384,65 EUR 371,08 EUR 

 
Stroški prehrane v celodnevnem in poldnevnem programu znašajo: stroški živil 39,75 EUR 
mesečno oziroma 1,81 EUR dnevno. V štiriurnem programu znašajo stroški živil 14,96 EUR 
mesečno oziroma 0,68 EUR dnevno. 
 
V primerjavi s preteklim letom se cene v povprečju zvišajo za 3,6 %. Povišanje cene je 
posledica stroškov dela na podlagi spremembe predpisov.  
 

Občinskemu svetu predlagamo, da predlog sklepa obravnava in sprejme. 

Pripravila:          ŽUPAN 
Ksenija Ušaj              mag. Milan Turk 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Priloge: 

- Dopis šole z obrazložitvijo 
- Predlog cene 
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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05, 25/08, 
36/10, 55/17 in 18/21), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 15. člena 
Statuta Občine Šempeter - Vrtojba (Uradni list RS, št. 5/18) je Občinski svet Občine Šempeter 
- Vrtojba, na ____. seji, dne ________, sprejel  
 

 
S K L E P 

O DOLOČITVI CENE ZA PROGRAME VRTCA ZA ŠOLSKO LETO 2021/2022 
 

1. 
Cene programov vrtca v Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici od 1. septembra 2021 
dalje znašajo: 
 

Program              2021/2022 cena 

1. starostno obdobje celodnevni  - 1 do 3 leta 493,16 EUR 

1. starostno obdobje poldnevni s kosilom  355,71 EUR 

2. starostno obdobje celodnevni  - 4 do 6 let 321,34 EUR 

2. starostno obdobje poldnevni s kosilom  244,02 EUR 

2. starostno obdobje celodnevni - 3 do 4 leta 384,65 EUR 

2. starostno obdobje poldnevni brez kosila  163,30 EUR 

Kombinirani  384,65 EUR 

 

2. 
Cena živil za celodnevne in poldnevne programe s kosilom znaša 39,75 EUR na otroka, kar je 
1,81 EUR dnevno. Cena živil za poldnevni program brez kosila znaša mesečno 14,96 EUR, kar 
je 0,68 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža 
za stroške neporabljenih živil. 
 

3. 
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se 
uporablja od 1. septembra 2021 dalje. 
 
Številka: ____________ 
Šempeter pri Gorici,  _____________    

     mag. Milan Turk   
          župan 

http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%201996022900|RS-12|871|569|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202000052600|RS-44|5933|2064|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202003080800|RS-78|11617|3698|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202005072900|RS-72|7681|3210|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202008031400|RS-25|2311|911|O|
http://www.iusinfo.si/Objava/Besedilo.aspx?Sopi=0152%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%202010050400|RS-36|5015|1737|O|

