
OBČINA LAŠKO 
       ŽUPAN 
Mestna ulica 2, Laško 
 

Številka: 602 – 041/2016 
Datum: 5. 5. 2016 

 
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 urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
Predstavnik predlagatelja na seji:  
- Dimitrij Gril, vodja urada za družbene dejavnosti, gospodarstvo in javne finance 
 
Gradivo so obravnavali: 
Odbor za družbene dejavnosti in društva občine Laško, dne 11. 5. 2016 
 

 
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 in 40/2012 – ZUJF), 
- 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(Ur. list RS, št. 99/2007,  17/2010 in 45/2011, 51/2015).  
 

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 2016 v ceno programa vključene 
tudi jubilejne nagrade in odpravnine.  
 Zadnja sprememba cen je bila 3. 10. 2012. Vlada Republike Slovenije in 
reprezentativni sindikati so sklenili dogovor, po katerem so preklicani določeni varčevalni 
ukrepi, ki so bili sprejeti z Zakonom za uravnoteženje javnih financ (Ur. L. RS 40/2012).   
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Tako so s 1. 1. 2015 sproščena napredovanja v nazive in plačilne razrede s pravico do 
izplačila večjega osebnega dohodka s 1. 12. 2015. Poleg tega se s 1. 9. 2016 vrednosti 
plačnih razredov vrnejo na vrednosti, ki so veljale 1. 6. 2012. V letošnjem letu se bo skladno 
z dogovorom med Vlado Republike Slovenije in reprezentativnimi sindikati  povečal tudi 
regres za javne uslužbence. Vsi našteti ukrepi povečujejo stroške za približno 130. 000,00 
EUR. 

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

  Osnova Št. strokovnih delavcev Št. otrok Element cene 

vzgojiteljica 1.782,05 8,00 14.256,39 

pomočnica vzgojiteljice 1.380,88 10,00 13.808,81 

ostali delavci 67,32 100,00 6.732,00 

drugi osebni prejemki 2,85 100,00 285,00 

materialni stroški 47,35 100,00 4.735,00 

živila 38,62 100,00 3.862,00 

SKUPAJ 43.679,20 
Izračunana cena 436,79 

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

  Osnova Št. strokovnih delavcev Št. otrok Element cene 

vzgojiteljica 2.356,64 15,00 35.349,55 

pomočnica vzgojiteljice 1.476,54 15,00 22.148,12 

ostali delavci 67,32 330,00 22.215,60 

drugi osebni prejemki 2,85 330,00 940,50 

materialni stroški 47,35 330,00 15.625,50 

živila 38,620 330,00 12.744,60 

SKUPAJ 109.023,87 
Izračunana cena 330,38 

IZRAČUN CENE Kombiniran oddelek 

  Osnova Št. strokovnih delavcev Št. otrok Element cene 

vzgojiteljica 2.277,16 5,00 11.385,78 

pomočnica vzgojiteljice 1.499,41 5,00 7.497,07 

ostali delavci 67,32 93,00 6.260,76 

drugi osebni prejemki 2,85 93,00 265,05 

materialni stroški 47,35 93,00 4.403,55 

živila 38,620 93,00 3.591,66 
 

SKUPAJ 33.403,87 
Izračunana cena 359,18 
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Primerjava cen programov predšolske vzgoje v drugih občinah 
 
OBČINA 1. starostno 

obdobje 
2. starostno 

obdobje 
Kombiniran oddelek 

MŠŠ 446,79 331,40 / 
LAŠKO  
(3.10. 2012) 414,00 319,00 361,00 

 
LAŠKO (predlog) 

 
436,00 

 

 
330,00 

 

 
359,00 

 
BREŽICE 
(29.1.2016) 462,00 328,00 383,00 

CELJE 
(1.6.2012) 431,70 325,97 361,00 

ŠTORE  
(1.1. 2016) 449,00 303,00 337,00 

VOJNIK 
(1.8.2009) 432,70 390,50 390,25 

ŠENTJUR 
(1.6.2009) 423,60 319,12 344,70 

RADEČE 
(1.5. 2016) 427,97 343,67 372,84 

ROGAŠKA 
(1.3.2016) 444,00 336,00 376,00 

PTUJ 
(1.2.2015) 462,00 341,38 369,00 

DOBJE 
(1.9. 2014) 420,85  366,51 

LJUBLJANA 
(1.8.2012) 485,00 346,00 379,00 

 
 
 

 
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 in 40/2012 – ZUJF),  
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 
(Ur. list RS, št. 99/2007,  17/2010 in 45/2011, 51/2015) je Občinski svet Občine Laško na 
___ seji dne _______ 2016 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) 

 

436,00 EUR 
 

405,00  EUR 

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE 

(oddelki od 3 let do vstopa v šolo) 

 

330,00 EUR 
 

307,00  EUR 

KOMBINIRANI ODDELKI 359,00 EUR 334,00  EUR 

 

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov je 2,00 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 enkrat letno v 
času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno 
odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Za rezervacijo 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 
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veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z 
občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev. 

 
6. člen 

   Starši lahko izpišejo otroka iz vrtca kadarkoli s 20-dnevnim odpovednim rokom, ki začne 
teči z dnem prejema pisne izpisnice. Izpis se upošteva z dnem izpisa otroka. Vpis otroka 
lahko starši opravijo med šolskim letom oziroma po zaključenem rednem vpisu na prosta 
mesta v vrtcu. V primeru vpisa in izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev 
proporcionalno zmanjša glede na datum vpisa oziroma izpisa otroka. 

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. 602-002/2012, z dne 3. 10. 2012. 

9. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
uporablja pa se od 1. 7. 2016. 
 
 
Št.  602 – 041/2016 
Laško, dne  
 
                                                                                                                                                                                                           
                        Župan 
                                                                                                                Občine  Laško 
                Franc Zdolšek l.r. 
 
 

 


