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1. Obrazložitev 
 

1 Uvod 

Na podlagi 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-ZUJFO in 55/17) se programi predšolske 

vzgoje financirajo iz: 

• javnih sredstev, 

• sredstev ustanovitelja, 

• plačil staršev ter  

• donacij in drugih virov. 

 

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je vključen otrok, in obsega stroške vzgoje, 

varstva in prehrane otroka v vrtcu. Cene programov, ki jih izvaja vrtec, na predlog vrtca določi občina 

ustanoviteljica zavoda. Ker sodi področje predšolske vzgoje med izvirne pristojnosti občine, je dolžnost 

občine zagotavljati pogoje za predšolsko dejavnost kakor tudi zagotavljati sredstva za kritje razlike med 

ceno programa in plačili staršev. 

 

1.1. Oblikovanje cen programov 

Način oblikovanja, izračuna cene programa v vrtcu določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05, 93/15 in 59/19 

- v nadaljevanju pravilnik). Pravilnik določa splošne elemente za oblikovanje cen in metodologijo za 

izračun cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Kot element za oblikovanje cen programov se 

upoštevajo: 

• stroški dela, 

• stroški materiala in storitev, 

• stroški živil za otroke. 

 

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, ipd.). 

 

Na podlagi predpisane metodologije je cena programov izračunana glede na število otrok, ki je 

določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelkov. V primeru, da je število otrok 

v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste 

oddelka, je lokalna skupnost, ustanoviteljica vrtca, dolžna vrtcu zagotavljati sredstva v višini cene 

programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in 

najvišjim normativom (prosta mesta). 

 

Za vrtca Gornji Grad in Bočna se je pri oblikovanju oddelkov upoštevalo zakonske in podzakonske 

predpise. Glede na predvideno število vpisanih otrok po izvedenem razpisu za vpis otrok v vrtec, bo v 

šolskem letu 2020/2021 delovalo šest oddelkov vrtca, štirje v enoti v Gornjem Gradu in dva v Bočni, 

kot sledi: 

 



 

 

  

Enota Gornji Grad 
- 1 homogen oddelek prvega starostnega obdobja – SONČKI (normativ od 9 do 12 otrok), 
- 1 homogen oddelek prvega starostnega obdobja – MAVRICE (normativ od 9 do 12 otrok), 
- 1 homogen oddelek drugega starostnega obdobja – LUNICE (normativ od 12 do 17 otrok), 
- 1 heterogen oddelek drugega starostnega obdobja – ZVEZDICE (normativ od 14 do 19 otrok); 
Enota Bočna 
- 1 heterogen oddelek prvega starostnega obdobja – ČEBELICE (normativ od 7 do 10 otrok), 
- 1 heterogen oddelek drugega starostnega obdobja – PIKAPOLONICE (normativ od 14 do 19 otrok). 
 

2 Razlog za uskladitev cene programa 

Usklajevanje ekonomske cene je bilo zadnjič izvedeno v letu 2018, medtem ko so cene vrtca v letu 

2019 ostale nespremenjene. V vmesnem obdobju sta vrtca doživela kar nekaj organizacijskih 

sprememb, in sicer spremembe v številu oddelkov, spremembe v številu vpisanih otrok v določeni 

starostni skupini, spremembe skupin, spremembe pri številu zaposlenih. Glede na navedeno se 

spreminja tudi cena programov, ker ima vrsta oddelkov in število otrok v oddelkih bistveni vpliv na 

ceno. 

 

Na podlagi stavkovnih sporazumov, ki so bili objavljeni v Uradnem listu RS, št. 80/18, so povišanja plač 

sledila na naslednji način: 

- prvi plačni razred povišanja so javni uslužbenci pridobili 1.1.2019 (vsi zaposleni), 

- drugi plačni razred povišanja je sledil 1.11.2019 (povišanje od 26. plačnega razreda naprej), 

- tretji in četrti plačni razred povišanja pa bodo zaposleni pridobili s 1.9.2020 (zaposleni z nazivom 

svetovalec in svetnik). 

 

V zvezi z ureditvijo napredovanja javnih uslužbencev in funkcionarjev v višji plačni razred,  naziv  

oziroma višji naziv je bilo doseženo soglasje, da se ureditev spremeni tako, da od 1.1.2019 dalje javni 

uslužbenci in funkcionarji, ki napredujejo v višji plačni razred, v naziv oziroma višji naziv, pridobijo 

pravico do plače v skladu z višjim plačnim razredom, pridobljenim nazivom ali višjim nazivom 1. 

decembra leta, v katerem izpolnijo pogoje za napredovanje.  V zavodu s  1.12.2020 napredujejo štiri 

zaposlene v višje plačne razrede. 

 

Skladno s 4. členom Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 

2020 in 2021 javnim uslužbencem in funkcionarjem do 30. junija 2020 ne pripada del plače za redno 

delovno uspešnost. Navedeni ukrep torej velja do vključno 30. junija  2020, od 1. julija pa se prične 

izplačevati redna delovna uspešnost v skladu z določbami Zakona o sistemu plač v javnem sektorju in 

določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju vsebuje 

določbe, ki se nanašajo na redno delovno uspešnost v 22. in 22.a členu ter v Kolektivni pogodbi za javni  

sektor v 27. do 34. členu, navodilo za izračun redne delovne uspešnosti javnega uslužbenca pa je v 

prilogi 2 Kolektivne pogodbe za javni sektor. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju določa, da skupni 

obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2 % in ne več kot 5 % letnih sredstev 

za osnovne plače. V letu 2020 je potrebno upoštevati dejstvo, da se bo za leto 2020 za redno delovno 

uspešnost namenilo 2 % sredstev za osnovne plače za obdobje šestih mesecev (za obdobje od julija 

2020 do decembra 2020), saj se redna delovna uspešnost sprosti s 1.7.2020. Pri tem pa je potrebno 

pojasniti, da celoten obseg teh sredstev ne bo izplačan v letu 2020, saj se redna delovna uspešnost 

lahko izplačuje mesečno, trimesečno ali polletno. 



 

 

  

Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o minimalni plači (ZMinP-B) je določil višino minimalne 

plače za leto 2020 v znesku 940,58 evrov (bruto) in s prvim januarjem 2020 spremenil definicijo 

minimalne plače na način, da se vsi dodatki, določeni z zakoni in drugimi predpisi ter s kolektivnimi 

pogodbami, del plače za delovno uspešnost in plačilo za poslovno uspešnost, dogovorjeno s kolektivno 

pogodbo ali pogodbo o zaposlitvi, ne vštevajo v minimalno plačo. 

 

2.1. Povzetek spremembe cene programov v vrtcih 

Tabela 1: Cene programov v preteklih obdobjih 

 1.starostno 

obdobje 

2.starostno 

obdobje 

2.starostno  

obdobje (3-4 leta)  

2009 425,64 EUR 342,03 EUR  

2013 - znižanje 373,93 EUR 300,48 EUR  

2017 – sklep o 
povišanju cen – 5 
oddelkov (začetek 
veljavnosti s 
1.1.2018) 

 

 

 

421,74 EUR 

 

             

            

345,81 EUR 

 

2018 – sklep o 
povišanju cen – 6 
oddelkov (začetek 
veljavnosti s 
1.9.2018) 

 

 

 

480,02 EUR 

 

 

 

388,67 EUR 

 

Predlagana cena za 
šolsko leto 
2020/2021 – 6 
oddelkov (začetek 
veljavnosti s 
1.9.2020) 

 

 

494,42 EUR 

 

 

400,33 EUR 

 

 

 

408,10 

V primerjavi z letom 2018 se predlagane cene za I. in drugo starostno obdobje povišujejo za 3 %. Ker 

bomo v šolskem letu 2020/2021 imeli dva različna oddelka II. starostnega obdobja z različnim 

normativom otrok, smo skladno z 9. členom pravilnika, na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih 

stroškov za tekoče leto – elementov za oblikovanje cen, cena programa izračunali tako, da smo stroške 

dela za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljic izračunali posebej za programe v istovrstnih oddelkih in 

delili 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, ki jih 

določata druga in tretja alinea 4. člena pravilnika, ki pa se razdelijo na število otrok v vseh oddelkih 

vrtca, upoštevaje najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. Na podlagi navedenega, 

je za šolsko leto 2020/2021 posebej izračunana cena za oddelek II. starostnega obdobja, v katerega so 

vključeni otroci, stari 3 in 4 leta. 

 

2.2. Vpliv števila otrok v oddelkih na ceno programa 

Otroci so v vrtcih razporejeni v kombinirane oddelke in oddelke prve in druge starostne skupine. Cene 

programov so izračunane na število otok, ki je določeno kot zgornji normativ za oblikovanje posamezne 

vrste oddelkov, pri čemer je potrebno upoštevati, da je znotraj ene starostne skupine možno oblikovati 

homogene ali heterogene oddelke (v homogenih oddelkih je število otrok večje). Za šolsko leto 

2020/2021 so cene izračunane na podlagi najvišjega normativa in ne fleksibilnega normativa, ki ga 



 

 

  

občina odobri s sklepom, ker smo za šolsko leto odprli dodatni oddelek, ki ni zapolnjen do normativa, 

da smo lahko vsem staršem omogočili vključitev otroka v vrtec brez čakanja na prazno mesto.  

 

Število oddelkov in otrok na dan 1.9.2020: 

 

Tabela 2: Število oddelkov na dan 1.9.2020 

ŠTEVILO ODDELKOV 

Oddelki 1. starostnega obdobja 3 

Oddelki 2. starostnega obdobja 2 

Oddelki 2. starostnega obdobja (3-4 leta) 1 

Skupaj 6 

 

Tabela 3: Število otrok na dan 1.9.2020 

ŠTEVILO OTROK            

NORMATIV                 

PREDVIDENO 

ŠTEVILO VPISANIH 

OTROK  NA DAN    

1.9.2020 

1. starostna skupina 12 11 

1. starostna skupina 12 14 

1.starostna skupina 10 6 

2. starostna skupina 19   22* 

2. starostna skupina 19 15 

Oddelek 3 – 4 letnih otrok 17 19 

Skupaj 89 87 

 

*en otrok po sklepu ravnateljice – 27. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) 

 

2.3. Struktura predlaganih cen za programe v vrtcih 

 

Tabela 4: Skupine elementov za oblikovanje cene programa v vrtcu 

Kalkulativni 

elementi 

1.starostno 

obdobje 

1.9.2020 

2.starostno 

obdobje 

1.9.2020 

 

Oddelek 

3-4 letnih 

otrok 

I. Stroški dela 431,39 337,30 345,07 

II. Stroški 

materiala in 

storitev 

27,23 27,23 27,23 

III. Stroški živil 

za otroke 

35,80 35,80 35,80 

Skupaj 494,42 400,33 408,10 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1116
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2275
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-2133


 

 

  

V tabeli so prikazane skupine elementov za oblikovanje cene programa v vrtcu, kot izhaja iz 

metodologije in povprečna struktura teh elementov. Iz pregleda izhaja, da največji delež cene 

posameznega programa predstavljajo stroški dela.  

 

2.3.1 Stroški dela in drugi osebni prejemki 

Tabela 5: število zaposlenih 

ŠTEVILO ZAPOSLENIH 

Ravnatelj - 

Pomočnik ravnatelja 0,30 

Svetovalni delavec 0,20 

Vzgojitelj 6,00 

Pomočnik vzgojitelja 6,00 

Organizator prehrane 0,10 

Organizator ZHR 0,10 

Poslovni sekretar 0,64 

Računovodja 0,64 

Kuharica 2,13 

Perica 0,33 

Čistilka 0,95 

Hišnik  0,33 

SKUPAJ 17,72 

 

Ker  je za šolsko leto 2020/2021 oblikovanih 6 oddelkov, se skladno s predpisom poveča delež 

strokovnega in ostalega kadra.  

 

Tabela 6: Tabela stroškov dela 

Stroški dela 1.9.2020 

BRUTO OD vzgojitelji/ na mesec 13.873,79 

BRUTO OD pomočniki vzgojiteljic/ na mesec 8.885,66 

BRUTO OD ostalo osebje/ na mesec 7.216,05 

SKUPAJ/ na mesec 29.975,50 

 

Tabela 7: Tabela drugih prejemkov 

Drugi osebni 

prejemki 

1.9.2020 

Regres 17.001,46 

Prevoz in 

prehrana 

4.332,94 

14.319,54 

 

Jubilejne 

nagrade 

288,76 

KAD 7.140,64 



 

 

  

Odpravnina ob 

upokojitvi, dol. 

čas 

- 

Sredstva za 

nadomeščanje 

3.486,00 

Prispevek za 

vzpodbujanje 

zaposlovanje 

invalidov 

- 

Delovna 

uspešnost 

6.378,70 

SKUPAJ 52.948,04 

SKUPAJ/ na 

mesec/ na 

otroka 

52.948,04/4.412,34/49,58 

 

       2.3.2. Stroški materiala in storitev 

Stroški ogrevanja, elektrike, vode, komunalnih storitev, nadomestil za uporabo stavnega zemljišča, 

zavarovalnih premij, uporabe in vzdrževanja vozil ter obveznih zdravstvenih storitev in varstva pri 

delu, se za leto 2020 predvidevajo na podlagi realizacije v vrtcu v letu 2019 in prve polovice leta 

2020, skladno s predlogom finančnega načrta vrtca za leto 2020, povečani za indeks rasti cen teh 

elementov na letni ravni. 

 

Tabela 8: Tabela materiala in storitev 

Stroški materiala in storitev 1.9.2020 

Ogrevanje 

Dimnikarske storitve 

Plin 

8.400,00 

135,00 

15,00 

Električna energija 2.100,00 

Tekoče vzdrževanje delovnih 

sredstev 

Najem fotokopirnega stroja 

500,00 

 

600,00 

Voda 1.100,00 

Odvoz smeti 1.400,00 

Material (čistila, pralnica) 2.500,00 

Drugi nematerialni stroški 400,00 

Zdravstvene storitve 300,00 

Pisarniško poslovanje 1.490,00 

Didaktični material 1.200,00 

Delovna obleka in obutev 540,00 

Storitve in vzdrževanje 

računalniške opreme 

3.894,78 

 

Strokovna literatura 350,00 

Poštne storitve 852,00 



 

 

  

Telefon  

Druge storitve (bančne, 

pravne, svet. storitve, 

zavarovanje, varstvo pri 

delu) 

900,00 

Kotizacije/ izobraževanja/ 

članarine 

1.200,00 

Drobni inventar 1.200,00 

SKUPAJ 29.076,78 

 

SKUPAJ na mesec/ na otroka 2.423,07/27,23 

 

 

2.3.3. Stroški živil 

Po uskladitvi leta 2010, cena živil na otroka znaša 35,80 € mesečno. V vrtcu se skrbi za kvalitetno in 

zdravo prehrano. V jedilnik se vnaša ekološko in biološko pridelano hrano lokalnih dobaviteljev. 

Predlog povišanja ekonomske cene ne vsebuje povišanja stroška živil za prehrano otrok in ostaja 

nespremenjena. 

 

2.4. Predlagana cena programa glede na elemente cene  

Tabela 9: cena  

ODDELKI 

1. starostnega obdobja STROŠKI DELA ŠT. OTROK 

EKONOMSKA 

CENA 

1.9.2020 

Vzgojitelji/ pomočnik vzgojiteljev 138.365,04 34 339,13 

Ostali delavci 98.536,43 89 92,26 

STROŠKI DELA SKUPAJ   431,39 

Material in storitve 29.076,78  27,23 

STROŠKI PROGRAMA   458,62 

Živila   35,80 

SKUPAJ VSI STROŠKI   494,42 

ODDELKI 

2. starostnega obdobja 
 ŠT. OTROK 

 

Vzgojitelji/ pomočnik vzgojiteljev 111.738,24 38 245,04 

Ostali delavci 98.536,43 89 92,26 

STROŠKI DELA SKUPAJ   337,30 

Material in storitve 29.076,78  27,23 

STROŠKI PROGRAMA   364,53 

Živila   35,80 

SKUPAJ VSI STROŠKI   400,33 

ODDELKI 
2. starostnega obdobja - oddelek 3-4 letnih otrok 

 ŠT. OTROK  

Vzgojitelji/ pomočnik vzgojiteljev 51.573,24 17 252,81 

Ostali delavci 98.536,43 89 92,26 

STROŠKI DELA SKUPAJ   345,07 



 

 

  

Material in storitve 29.076,78  27,23 

STROŠKI PROGRAMA   372,30 

Živila   35,80 

SKUPAJ VSI STROŠKI   408,10 

 

3 Ocena finančnih in drugih posledic 

3.1. Plačila staršev in plačila občine za leto 2020 

Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev o pravici do znižanega plačila za programe 

vrtcev odloča Center za socialno delo. Plačilo staršev določi 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) razliko krije občina zavezanka. 

 

Starši, ki imajo v vrtcu 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, s čimer se zagotavljajo sredstva za 

sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka. 

 

Osnova za plačilo staršev je veljavna cena programa v Vrtcu Gornji Grad in Bočna. Za otroke vključene 

v vrtec, za katere je Občina Gornji Grad dolžna kriti del cene programa, je osnova za plačilo staršev 

cena istovrstnega programa v obeh vrtcih. Občina Gornji Grad krije vrtcu razliko med plačilom staršev 

in ceno programa vrtca. 

 

PREDLAGANA EKONOMSKA CENA IN FINANČNE POSLEDICE, na dan 1.9.2020: 

Cena za I. starostno obdobje (finančna posledica na mesec)  

494,42 X 31 OTROK = 15.327,02                                                                     
 

OBČINA – 73,37 % = 11.245,43                                                                     

MIZŠ  -  4,88 % = 747,96                                                                                      

STARŠI – 21,75 % = 3.333,63                                                                        
 

Cena za II. starostno obdobje  

400,33 X 37 OTROK = 14.812,21                                                              
 

OBČINA – 73,37 % = 10.867,72                                                                     

MIZŠ  -  4,88 % = 722,84                                                                                     

STARŠI – 21,75 % = 3.221,65                                                                        
 

Cena za oddelek 3-4 letnih otrok  

408,10 X 19 OTROK = 7.753,90                                                              
 

OBČINA – 73,37 % = 5.689,04                                                                     

MIZŠ  -  4,88 % = 378,39                                                                                     

STARŠI – 21,75 % = 1.686,47                     

 



 

 

  

SKUPAJ STROŠEK OBČINE     =  27.802,19                                                  

                                MIZŠ         =     1.849,19   

                                STARŠI      =     8.241,75                                                 

                                                       37.893,13            

                                        

Okvirna finančna posledica za proračunsko postavko 19022001 – sofinanciranje otroškega varstva za 

vrtca Gornji Grad in Bočna na letni ravni je 351.386,20 EUR.  

 

4 Predlog 

Na podlagi navedenega je ugotovljeno, da je potrebno v Vrtcu Gornji Grad in Bočna v letu 2020 

spremeniti cene programov. Predlagamo, da Občinski svet obravnava in sprejme predlagano vsebino 

in s sklepom določi nove cene programov v Vrtcu Gornji Grad in Bočna, in sicer:  

 

Tabela 10: Predlog nove ekonomske cene po oddelkih in programih 

Program v oddelku Celodnevni 

program (6-9 ur) 

Poldnevni 

program (4-6 ur) 

Celodnevni program 

(6-9 ur) brez živil 

I. starostno obdobje 494,42 440,03 458,62 

II. starostno obdobje 400,33 356,29 364,53 

II. starostno obdobje (3-4 leta) 408,10 363,21 372,30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

Priloga 1: Obstoječe cene nekaterih drugih vrtcev*  

 

Vrtec 1. starostno 

obdobje 

2. starostno 

obdobje 

kombinirani oddelek 2.starostno 

obdobje (3-4 leta) 

Ljubno 457,19 326,59    

Luče 432,00 326,20    

Nazarje 423,00 330,00    

Rečica 480,02 372,82  398,60 398,60 

Mozirje 480,02 380,35    

Laško 492,40 375,58 416,92  

Vojnik 491,15 375,52 413,98 413,98 

Žalec 498,81 399,17    

Maribor 496,00 361,00 396,00  

Celje 479,85 346,39 379,63 379,63 

Velenje 469,17 348,37 367,02 367,02 

Šentjur 472,06 355,63 384,13  

Šoštanj 436,00 351,00 393,00  

Slovenj Gradec 475,66 353,18 398,80 398,80 

Braslovče 492,90 379,70    

Polzela 462,27 395,51    

Zreče 445,00 361,00    

Mežica 485,39 380,08 404,30  

Radovljica 526,58 410,98 433,87 433,87 

Ljubljana 576,00 418,00 446,00 439,00 

Krško 572,29 373,09 426,14 410,23 

Domžale 506,86 368,89   

Lendava 484,23 393,17 417,98  

Ljutomer 525,69 394,07   

Radlje 491,11 386,77 422,42  

Povprečje: 486,07 370,82 434,99 405,14 

 

*glede primerjalne tabele navajamo, da je ekonomsko ceno vrtca možno izračunati na dva načina, in 

sicer se pri izračunu upošteva najvišji normativ v oddelku, v oddelkih, za katere Občina ne izda sklepa 

o povišanem normativu za dva otroka, oziroma se pri izračunu upošteva sklep o povišanem normativu 

(fleksibilni normativ), če število otrok preseže najvišji dovoljeni normativ v posameznem oddelku. 

Glede na to, da za večino vrtcev v Sloveniji obstajajo čakalni seznami otrok in v oddelkih nimajo praznih 

mest (kar ne velja za vrtca Gornji Grad in Bočna), večina občin vrtcem izdaja sklepe o povišanem 

normativu. Pomeni, da se dejanski stroški, ki nastajajo v posameznem oddelku razdelijo skladno s 

povišanim normativom otrok v oddelku. Navajamo tudi, da večina ekonomskih cen iz zgornje tabele za 

leto 2020, na podlagi navedenih razlogov, še ni usklajenih in so bile sprejete v letu 2019. Zadnja 

uskladitev naših vrtcev je bila izvedena v letu 2018, v letu 2019 cen vrtcev, za razliko od večine drugih 

vrtcev, nismo povišali.  

 

 



 

 

  

2. Predlog sklepa: 
 

Na podlagi 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), Pravilnika 

o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno služno (Uradni list RS, št. 97/03, 

77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in 16. člena Statuta Občine Gornji Grad (UG slovenskih občin, št. 8/16) 

je Občinski svet Občine Gornji Grad na svoji ………seji, dne……………………………………….. sprejel 

 

SKLEP  

O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJE  

V VRTCU GORNJI GRAD IN BOČNA 

 

1. člen 

Cene posameznih programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna znašajo 

mesečno na otroka: 

Prva starostna skupina: 

- celodnevni program (od 6 do 9 ur) 

- poldnevni program (od 4 do 6 ur) 

- celodnevni program (od 6 do 9 ur) – brez živil 

 

494,42 EUR 

440,03 EUR 

458,62 EUR 

Druga starostna skupina: 

- celodnevni program (od 6 do 9 ur) 

- poldnevni program (od 4 do 6 ur) 

- celodnevni program (od 6 do 9 ur) – brez živil 

 

400,33 EUR 

356,29 EUR 

364,53 EUR 

Druga starostna skupina (3-4 leta): 

- celodnevni program (od 6 do 9 ur) 

- poldnevni program (od 4 do 6 ur) 

celodnevni program (od 6 do 9 ur) – brez živil 

 

408,10 EUR 

363,21 EUR 

372,30 EUR 

 

V cenah programov za prvo in drugo starostno skupino znaša prehrana 35,80 € mesečno na otroka. 

2. člen 

Z dnem uveljavitev tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 

vrtcu Gornji Grad in Bočna, številka 03201-0029/2014-2018-3 (UG slovenskih občin, št. 51/18) in Sklep 

o dopolnitvi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcu Gornji Grad in Bočna, številka 

03201-0002/2018-2019-18 (UG slovenskih občin, št. 3/19). 

3. člen 

Nove cene programov, določene s tem sklepom, veljajo od 01.09.2020 dalje. 

4. člen 

Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu slovenskih občin. 

 

  

Številka:          Anton Špeh, l.r. 

 Datum:          župan 


