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O B Č I N S K I    S V E T 

 
 

Predlagam, da občinski svet na svoji seji obravnava naslednjo 
 

ZADEVO: SKLEP O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE V            
                 JZ  VRTEC LAŠKO 
 

Gradivo pripravil:  
- Dimitrij Gril, vodja oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve 
- Vrtec Laško 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Dimitrij Gril, vodja oddelka za družbene dejavnosti, pravne in splošne zadeve  
 
Gradivo so obravnavali: 
Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 27. 9. 2017 
 

Pristojnost in pravna podlaga:  
- 31. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB2, 25/2008, 98/2009 – ZIUZGK, 

36/2010, 62/2010 – ZUPJS, 94/2010 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF in 14/15 – 
ZUUJFO), 

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo           
      (Uradni list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005 in 93/2015), 
- 21. člen Statuta občine Laško (Uradni list RS, št. 79/2015 – UPB 1). 
 
Predlog sklepa: 
 
Občinski svet Laško sprejema Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 
Javnem zavodu Vrtec Laško v predloženi vsebini. 
 

Obrazložitev: 
 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 
v 19. členu določa, da lahko vrtec ali pristojni upravni organ občine ustanoviteljice, predlaga 
uskladitev cene, če se med letom bistveno spremenijo elementi, ki so bili podlaga za določitev 
cene. Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo:  
- stroški dela,  
- stroški materiala in storitev,  
- stroški živil za otroke.  
 Na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto, se cena 
programa izračuna 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 živil za otroke, ki se razdelijo na 
število otrok v vseh oddelkih vrtca, upoštevaje najvišji normativ za oblikovanje posamezne 
vrste oddelka. Skladno z metodologijo so v letu 2017 v ceno programa vključene tudi jubilejne 
nagrade, odpravnine in bolniška odsotnost.  
 Zadnja sprememba cen je bila 1. 7. 2016.  Zvišanje cen je posledica zvišanja plač 
kuharjem, hišnikom, poslovnim sekretarkam in predvsem pomočnicam vzgojiteljic, uvrščenih 
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do 26. plačnega razreda, za katere so se sindikati in vlada dogovorili o odpravi plačnih 
anomalij. Njihove plače so se povečale za štiri do osem odstotkov. 
Vsi našteti ukrepi povečujejo stroške za približno 60. 000,00 EUR. 
 

IZRAČUN CENE 1. starostno obdobje (od 1- 3) 

  Osnova Št. strokovnih delavcev Št. otrok Element cene 

vzgojiteljica 2.231,51 8  17.852,08 

pomočnica vzgojiteljice 1.849,90 10,5  19.423,95 

ostali delavci 72,74  120 8.728,80 

odsotnost zaposlenih 1,1  120 132,00 

drugi osebni prejemki 2,19  120 262,80 

materialni stroški 52,7  120 6.324,00 

živila 37,8  120 4.536,00 

   SKUPAJ 57.259,63 

  Izračunana cena 477,16 
     

IZRAČUN CENE 2. starostno obdobje (od 3 - 6) 

  Osnova Št. strokovnih delavcev Št. otrok Element cene 

vzgojiteljica 2.389,61 15  35.844,15 

pomočnica vzgojiteljice 1.522,69 15  22.840,35 

ostali delavci 72,74  327 23.785,98 

odsotnost zaposlenih 1,1  327 359,70 

drugi osebni prejemki 2,19  327 716,13 

materialni stroški 52,7  327 17.232,90 

živila 37,8  327 12.360,60 

  SKUPAJ 113.139,81 
  Izračunana cena 346,00 

     
IZRAČUN CENE Kombiniran oddelek 

  Osnova Št. strokovnih delavcev Št. otrok Element cene 

vzgojiteljica 2.512,55 4  10.050,20 

pomočnica vzgojiteljice 1.582,24 4  6.328,96 

ostali delavci 72,74  76 5.528,24 

odsotnost zaposlenih 1,1  76 83,60 

drugi osebni prejemki 2,19  76 166,44 

materialni stroški 52,7  76 4.005,20 

živila 37,8  76 2.872,80 

  SKUPAJ 29.035,44 
  Izračunana cena 382,00 

 
 

Župan Občine Laško 
     Franc Zdolšek 

 
 
Priloga:  
- predlog sklepa 
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PREDLOG sklepa 

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005 – UPB2, 25/2008, 98/2009 
– ZIUZGK, 36/2010, 62/2010 – ZUPJS, 94/2010 – ZIU, 40/2012 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),  
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005 in 93/2015) in  21. člen Statuta občine Laško (Uradni 
list RS, št. 79/2015 – UPB 1) je Občinski svet Občine Laško na ___ seji dne _______ 2017 
sprejel 

S K L E P 
    o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Javnem zavodu Vrtec Laško 

1. člen 

V Javnem zavodu Vrtec Laško se za posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo 
mesečno na otroka: 

 Dnevni program (6 – 9 ur) Poldnevni program (4 – 6 ur) 
PRVO STAROSTNO OBDOBJE 
(oddelki od 1 – 3 let) 

 

477,16 EUR 
 

443,75  EUR 

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE 
(oddelki od 3 let do vstopa v šolo) 

 

346,00 EUR 
 

321,78  EUR 

KOMBINIRANI ODDELKI 382,00 EUR 355,26  EUR 

 

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov je 1,80 EUR. 

2. člen 

     Število otrok v oddelkih Vrtca Laško lahko presega število, kot izhaja iz prvega odstavka   
17. člena Zakona o vrtcih, za največ dva otroka v oddelku. 

3. člen 

Za čas, ko je otrok odsoten, se cena programa zniža za ustrezni delež živil v sorazmernem 
deležu s plačilom, odmerjenim z odločbo o znižanem plačilu programov vrtca. Vrtec staršem 
pri izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak do 8. ure javljeni dan odsotnosti. 

4. člen 

Vrednost vsake začete ure varstva otroka preko poslovnega časa posamezne enote vrtca 
je  8,5 EUR. Plačilo so dolžni poravnati vsi starši ne glede na njim določen plačni razred in 
občino stalnega bivališča. 

5. člen 

Starši otrok lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka v času od                
1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost 
otroka za en mesec, vendar največ dvakrat v tem obdobju. Za rezervacijo enega meseca  
starši plačajo 50% od z njim določenega zneska plačila, zmanjšanega za ustrezni delež živil. 
Starši o odsotnosti pisno obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom odsotnosti. Poračun vrtec 
izvede v naslednjem mesecu po odsotnosti. To določilo velja samo za starše otrok, za katere 
je Občina Laško po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa 
samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev. 
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6. člen 

    Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli z 20-dnevnim odpovednim rokom, ki začne teči 
z dnem prejema pisne izpisnice. Izpis se upošteva s prvim v naslednjem mesecu. Vpis otroka 
lahko starši opravijo med šolskim letom oziroma po zaključenem rednem vpisu na prosta 
mesta v vrtcu. 

7. člen 

V primeru, da je otrok zaradi bolezni nepretrgoma odsoten najmanj 30 koledarskih dni, se 
plačilo staršev za en mesec odsotnosti otroka zniža tako, da znaša 10% njim določenega 
zneska. Za vsak nadaljnji  dan odsotnosti se zniža za ustrezen delež živil. Poračun vrtec izvede 
v naslednjem mesecu po odsotnosti.  

Vlogo za oprostitev plačila, s priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo upravi vrtca 
najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka odsotnosti.  

To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Občina Laško po veljavnih predpisih 
dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike 
med ceno programa in plačilom staršev. 

8. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov Javnega 
zavoda Vrtec Laško št. 602-041/2016, z dne 25. 5. 2016. 

9. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 1. 11. 2017. 
 
 
Št.  602 – 044/2017 
Laško, dne  
 
                                                                                                                                                                                                
                        Župan 
                                                                                                                Občine  Laško 
                Franc Zdolšek l.r. 
 
 

 


