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PREDLOG, 6. 5. 2019 
 
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), 24. in 31. člena Zakona 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 in 77/18), 
Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-l, 
63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – 
ZdavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 
77/17 – ZMVN-1), 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 18. člena Statuta Občine Medvode 
(Uradni list RS, št. 51/14, 55/14 – popr. in 17/18) je Občinski svet Občine Medvode na __. seji dne 
__. __. 2019 sprejel 
 
 
 

SKLEP 
o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov Vrtca Medvode in 

rezervacijah 
 
 
 

1. člen 
 
Cene vzgojno-varstvenih programov v Vrtcu Medvode znašajo mesečno na otroka za posamezne 
programe: 
- prvo starostno obdobje       509,67 EUR, 
- drugo starostno obdobje (homogeni in heterogeni oddelki)  361,88 EUR, 
- kombinirani oddelek in oddelek 3-4 leta     414,33 EUR. 
 
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih 
živil, in sicer v višini 1,90 EUR dnevno. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi 
odsotnosti, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. Tako 
znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, 
ki ga krije Občina Medvode. 
 
 

2. člen 
 
Staršem otrok, za katere je Občina Medvode po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 
in imajo otroka vključenega v Vrtec Medvode, se dodatno zniža plačilo tako, da v svojem plačilnem 
razredu plačajo: 
- v programu prvega starostnega obdobja za 6 % nižjo ceno programa, 
- v programu drugega starostnega obdobja (homogeni in heterogeni oddelek) za 4% nižjo ceno 

programa, 
- v kombiniranem oddelku in oddelku 3–4 leta za 5 % nižjo ceno programa. 
 
Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, dodatno znižanje velja samo za 
najstarejšega otroka. 
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3. člen 
 
Starši otrok, za katere je Občina Medvode po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat 
letno v obdobju od 1. 6. do 30. 9. Rezervacijo lahko starši uveljavljajo za neprekinjeno odsotnost 
otroka, vendar najdlje za čas enega meseca in so jo dolžni vrtcu pisno sporočiti najkasneje sedem 
dni pred prvim dnem otrokove odsotnosti iz vrtca. V tem času starši plačajo rezervacijo v višini 
40% zneska, ki jim je določen z odločbo centra za socialno delo o višini plačila staršev. 
 
 
 

4. člen 
 
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Medvode po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela 
cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do 
cene programa, pisno soglaša, da bo v primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno 
programa. 
 
 

5. člen 
 
Občina Medvode bo tudi za otroke s stalnim prebivališčem v Občini Medvode, ki so vključeni v 
vrtce izven Občine Medvode, v obdobju od 1. 6. do 30. 9. pokrila razliko med cenami programov in 
zneski rezervacij, ki so določeni v teh vrtcih, vendar največ za en mesec. 
 
Starši, ki imajo v vrtec vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za 
najstarejšega otroka. 
 
 

6. člen 
 
Občina Medvode bo za otroke, za katere je po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v vrtcu, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in 
ceno programa, ki nastane zaradi uveljavljanja rezervacij po tem sklepu. 
 
 
 

7. člen 
 
Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po 
vložitvi vloge na pristojnem centru za socialno delo. 
 
V izjemnih primerih (vpisi med mesecem), ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do 
znižanega plačila in so starši oddali vlogo na pristojnem centru za socialno delo najkasneje na dan 
vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila vrtca v višini, ki je določena z 
odločbo, z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. 
 

 
8. člen 

 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov 
Vrtca Medvode in rezervacijah (Uradni list RS, št. 17/18). 
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9. člen 
 
Ta sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 01. 
06. 2019 dalje. 
 
 
 
Številka:  
Medvode,  

  Nejc Smole 
Župan Občine Medvode 
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Obrazložitev 
 
 
Pravne podlage 
 
- Zakon 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), 
- Zakon 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 in 77/18), 

- Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 – ZPIZ-2, 104/12 – 
ZIPRS1314, 105/12, 25/13 – odl. US, 46/13 – ZIPRS1314-A, 56/13 – ZŠtip-1, 63/13 – ZOsn-l, 
63/13 – ZJAKRS-A, 99/13 – ZUPJS-C, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – ZIPRS1415, 101/13 – 
ZdavNepr, 107/13 – odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 
77/17 – ZMVN-1), 

- 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 o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 
47/17 in 43/18). 

 
 
Razlogi za sprejem novih cen programov v Vrtcu Medvode 
 
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. 
  
Vrtec Medvode je na podlagi omenjene zakonodaje pripravil 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, 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. Predlog cen je usklajen s 
Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki določa kadrovske pogoje 
in normative za sistemizacijo delovnih mest ter normative za oblikovanje oddelkov.  
 
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 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.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2275
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2133
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Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, določa 
splošne, poenotene elemente za oblikovanje cen programov v vrtcih. To so: 
- stroški dela; 
- funkcionalni stroški objekta; 
- funkcionalni stroški osnovne dejavnosti in 
- stroški živil. 
Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih zagotavlja 
ustanovitelj (občina) neposredno in niso element cene programa. 
 
Na spremembo cen posameznih starostnih skupin vpliva tudi: 
- sprememba števila in strukture oddelkov, 
- spremembe zgornjih normativov otrok v oddelkih, 
- zaposlitve dodatnih delavcev,   
- napredovanja delavcev v nazive in plačne razrede, 
- spremembe izhodiščnih plačnih razredov vzgojiteljev predšolskih otrok, pomočnikov vzgojiteljev 

in delavcev iz plačne skupine J, 
- višji stroški regresa in pokojninskih premij. 
 
Stroški dela v ceni programov v povprečju dosegajo 75 % vseh stroškov, vračunanih v ceno 
programa. Pri pripravi predlogov cen programov je upoštevana optimalna organizacija dela, ki 
vključuje združevanje oddelkov na začetku in na koncu poslovnega časa enot vrtca ter stroške dela 
in ostalih prejemki delavcev (117,5 delavca, skladno s potrjeno sistemizacijo delovnih mest za 
šolsko leto) glede na znane ukrepe na področju plač in prejemkov delavcev.  
Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 80/18), Aneks št. 12 
h Kolektivni pogodbi za javni sektor (Uradni list RS, št. 80/18) in Aneks h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 80/18) določajo višje izhodiščne plačne 
razrede v plačni skupini J in D z veljavnostjo 01. 01. 2019.  
Ocena povišanja plač glede na aneks h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja z 
dne 07.12.2018: 
- povišanje december - izplačilo januar 2019 napredovanja v plačne razrede; 
- povišanje december - izplačilo januar 2019 napredovanja v nazive;                                                                                                                        
- sindikalni dogovor januar 2019 - vsem javnim uslužbencem povišanje za en plačni razred; 
- vsem javnim uslužbencem nad 26 plačnim razredom - vsem javnim uslužbencem povišanje za en 

plačni razred od 1.11.2019 dalje; 
- višji regres za zaposlene, ki prejemajo minimalno plačo. 
Ob uveljavitvi aneksa bo za plače na letni ravni v Vrtcu Medvode namenjeno za približno 143.000 
evrov več sredstev. 
 
Plače strokovnih delavcev, ki delajo neposredno v oddelku, so izračunane povprečno na oddelek in 
zgornji normativ oddelka. Strošek plač delavcev, ki ne delajo neposredno v oddelku, pa je 
preračunan na skupno število otrok v vseh oddelkih vrtca. Ostali prejemki delavcev so preračunani 
glede na skupno število otrok v vseh oddelkih vrtca. 
 
Tabela 1: Pregled stroškov dela 

Pregled stroškov dela za 40 oddelkov na mesec, po potrjeni 
sistemizaciji 

delež prikazan v evrih 

od 1. 1. 2019 

  Bruto-bruto plača  (sistemizacija 01.01.2019 )            166.210,00    

 Stimulacija delavcev kolektivna pogodba  (2%)                       -      

 Prispevki delodajalca (16,1%)            28.713,00    

 Prevoz delavcev (65,00€*118zaposlenih)              7.670,00    

 Prehrana delavca ( 118zaposlenih x 3,81 € x 19dni)              8.542,00    



6 
 

 Regres za letni dopust (113zaposlenih x 886,64 € : 12 mesecev)              8.718,00    

 VPSJU - premije KDPZ -1.8.2003 (32,00 € x118)              3.776,00    

 Jubilejne nagrade, odpravnine, solidarnostna pomoč                500,00    

 skupaj stroški delavcev na oddelek v €          224.129,00    

 
Strošek materiala in storitev v ceni predstavlja v povprečju 15 % celotnih stroškov. Od tega je več 
kot 50 % funkcionalnih stroškov objektov, ki zajemajo ogrevanje, elektriko in komunalne storitve. 
Le majhen del stroškov je variabilen, kjer vrtec zaradi nemotenega poslovanja le delno lahko vpliva 
na porabo (didaktični material in igrače). V izračunih je upoštevana porabo v preteklih obdobjih in 
predvidene spremembe. 
 
Funkcionalni stroški objektov predstavljajo ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, čiščenje 
prostorov, stroški za vzdrževanje in uporaba in vzdrževanje vozil za prevoz hrane. 
 
Med funkcionalni stroške osnovne dejavnosti štejemo didaktična sredstva in igrače, stalno 
strokovno izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo, obvezne zdravstvene storitve in varstvo 
pri delu, druge stroške materiala, stroške pisarniškega poslovanja in drobni inventar in druge 
namenske stroške. Otrokom 1. starostnega obdobja se strošek materiala in storitev poviša za 
strošek plenic in materiala za higieno (kreme, slinčki). 
 
Strošek živil pri 100 % prisotnosti otrok v vrtcu je v povprečju 10 % celotnih stroškov. Za vse 
enote se obroki kuhajo v centralni kuhinji v enoti Ostržek in se nato z dvema voziloma v 
termoportih razvažajo po enotah. Pri izračunu cene je upoštevana povprečna dnevna poraba živil 
in število obrokov. Cena živil na dan za leto 2019 je 1,90 EUR. Strošek živil na mesec na otroka je 
41,80 EUR. 
 
Trenutno veljavne cene programov so bile sprejete 28. 2. 2018.  
 
V skladu z 2. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo in glede na predstavljene stroške predlagamo nove cene programov Vrtca Medvode. 
Podrobna obrazložitev stroškov in cen je razvidna iz gradiva vrtca, ki ga prilagamo. 
 
Cene so oblikovane po programih za otroke v oddelkih: 
- prvega starostnega obdobja, 
- drugega starostnega obdobja, 
- kombinirani oddelki in oddelki 3-4 leta. 
 
Tabela 2: Predlagane nove cene programov 

 
Vrsta programa 

Veljavna cena 
v evrih 

Predlagana 
nova cena  

v evrih 

Indeks 
povečanja 

- prvo starostno obdobje 492,50 509,67 103,49 

- drugo starostno obdobje (homogeni in  
  heterogeni oddelki) 

345,00 361,88 104,89 

- kombinirani in oddelek 3 – 4 leta 396,00 414,33 104,63 
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Ocena finančnih posledic 
 
V proračunu Občine Medvode je v proračunski postavki 9.1.1.8 Vrtec Medvode – dejavnost 
zagotovljenih 2.100.000 evrov in ocenjujemo, da bodo sredstva zadostovala. 
 
 
Pripravila: 
Martina Kutnar,  
podsekretar – pomočnik vodje oddelka 
 
 

Nejc Smole 
Župan Občine Medvode 

  
 


