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Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05 – UPB in 25/08), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03, 
77/05 in 120/05), 3. in 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS, št. 
129/06) in 7. člena Statuta Občine Selnica ob Dravi (MU, št. 19/07) je Občinski svet Občine 
Selnica ob Dravi na …… seji, dne ……… sprejel naslednji 
 
 
 

S K L E P  
o določitvi ekonomske cene v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi  

 
 

1. V javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi se določijo naslednje cene 
programov predšolske vzgoje in veljajo od 1. maja 2008 dalje: 

 
Vrsta progama Ekonomska cena programa  

v EUR 
Dnevni program  300,06 
Jaslični program 371,57 
Krajši program 174,03 

 
 
2. Plačila staršev se določijo na osnovi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. 
 
3. V primeru, da je otrok iz vrtca odsoten najmanj 3 zaporedne delovne dni, se za dneve 

odsotnosti prispevek staršev sorazmerno zniža, v odvisnosti od dnevnega stroška živil v ceni 
programa in razmerja med določenim plačilom za odsotnega otroka ter najvišjim možnim 
plačilom staršev. 

 
4. Za stroške neporabljenih živil znižana cena programa je v primeru napovedane odsotnosti 

otroka podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki 
ga krije lokalna skupnost zavezanka. V kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do 9. 
ure, se cena programa kot osnova za plačilo zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim 
dnem. 

 
5. Kadar je otrok vključen v dnevni program krajši čas, kot polni delovni čas, in redno ne prejema 

katerega od obrokov, je osnova za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in 
plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka, cena programa, zmanjšana za 
mesečni strošek živil obroka, ki ga otrok ne prejema. 

 
6. Starši, ki želijo za svojega otroka ob najmanj enomesečni neprekinjeni odsotnosti v času 

poletnih počitnic rezervirati mesto v izbranem programu, plačajo za mesec, ko je otrok odsoten, 
rezervacijo v višini 30 % njim določenega zneska plačila; v nasprotnem primeru za ta čas 
otroka izpišejo iz vrtca, pri ponovnem vpisu pa je otrok razvrščen v odvisnosti od razpoložljivih 
kapacitet. 

 
7. Za čas nepretrgane bolezenske odsotnosti otroka, daljše od enega meseca, občinska uprava 

občine Selnica ob Dravi na osnovi vloge staršev ob predložitvi ustreznega zdravniškega 
potrdila plačilo staršev za program vrtca zniža tako, da znaša za prvi mesec odsotnosti 30 % 
njim določenega plačila, za ostali čas pa se starše plačila vrtca oprosti. O zmanjšanem plačilu 
v prvem mesecu odsotnosti otroka zaradi bolezni in oprostitvi v naslednjih dveh mesecih odloči 
občinska uprava s sklepom. V primeru, da traja bolezen otroka več kot tri mesece, organ 
ponovno odloči o pravici za največ tri mesece na osnovi vloge staršev za podaljšanje 
veljavnosti sklepa o oprostitvi plačila vrtca za čas bolezni otroka, ki ji je priloženo novo 
zdravniško potrdilo. 
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8. Pravico iz sedme in osme točke tega sklepa lahko v breme proračuna Občine Selnica ob Dravi 
uveljavljajo samo starši otrok, za katere je Občina Selnica ob Dravi po veljavnih predpisih 
dolžna kriti razliko med ceno programa in plačilom staršev. 

 
9. V primeru vpisa in izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede 
na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. Za otroke iz drugih občin, se 
občinam, plačnicam razlike med ceno programa in plačilom staršev, za ta mesec zaračuna samo 
proporcionalni del razlike med ceno programa in plačilom staršev. 
 
10. Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.  
 
 
 
Številka: 602-00020/2008 
Datum:  
 
 

ŽUPAN 
Jurij LEP, univ. dipl. inž. les. 
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OBRAZLOŽITEV: 
 
Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa, da je predšolska vzgoja lokalna zadeva javnega 
pomena in da sodi med občinske pristojnosti. Temu sledijo rešitve v predpisih s področja 
predšolske vzgoje, ki določajo obveznosti občine v zvezi z izvajanjem in financiranjem delovanja 
predšolske vzgoje. Pomembna pristojnost občine je določanje cen programov javnih vrtcev in 
odločanje o višini plačila staršev za program vrtca. 
 
Po Zakonu o vrtcih so plačniki programov javnih vrtcev občine, v katerih imajo starši v vrtce 
vključenih otrok stalno prebivališče, in starši, od 1. septembra 2008 dalje pa tudi državni proračun. 
V skladu z Zakonom o vrtcih so v gradivu predlagane cene dnevnega programa, jasličnega 
programa in krajšega programa, ki se izvaja v Gradišču na Kozjaku in Sv. Duhu na Ostrem Vrhu. 
Na osnovi 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo so v gradivu in predlogu sklepa predlagane tudi rešitve v zvezi z obračunavanjem v 
primeru odsotnosti otrok. 
 
Predlagana korekcija sedanjih cen programov vrtcev (priloga) je potrebna zaradi uskladitve cen po 
predpisanih elementih za oblikovanje cen, ki je po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo potrebna praviloma vsaj enkrat letno. 
 
V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih in 4. členom Pravilnika so elementi za oblikovanje cen 
programov sledeči: 

- stroški dela, 
- stroški materiala in 
- stroški živil za otroke. 

 
Stroški dela vključujejo sredstva za plače, prispevke in davek delodajalca, premije kolektivnega 
dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge osebne prejemke za zaposlene v vrtcih, 
oblikovana v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo. 
 
Stroški materiala in storitev v cenah programov vrtcev vključujejo: 

- funkcionalne stroške vrtcev (ogrevanje, elektrika, plin, voda, komunalne storitve, čiščenje in 
tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, obvezni pregledi objektov in meritve naprav, 
zavarovanje in varovanje objektov in opreme, uporaba in vzdrževanje vozil) in 

- funkcionalne stroške osnovne dejavnosti (didaktična sredstva in igrače, permanentno 
izobraževanje, obvezni zdravstveni pregledi in storitve varstva pri delu, hišno perilo, 
pisarniški material, drobni inventar). 

 
V stroških živil za otroke so zajeti stroški, ki se nanašajo na načrtovano porabo živil za pripravo 
zajtrka, kosila in malice na otroka. 
 
Izračun cen programov vrtcev temelji na dejanskih stroških programov, ki so kot osnova za 
obveznosti Občine Selnica ob Dravi upoštevani v proračunu za leto 2008. 
 
Iz prilog javnega vzgojno izobraževalnega zavoda OŠ Selnica ob Dravi je razvidna struktura 
ekonomske cene in sedanja ter predlagana ekonomska cena za posamezen program. 
 
Predlog novih cen, izračunanih na osnovi Zakona o vrtcih, Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter občinskega proračuna za leto 2008 in njihova 
rast v primerjavi z veljavnimi cenami, so razvidni iz tabele 1. 
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Tabela 1.: Predlog novih cen programov vrtcev v Občini Selnica ob Dravi 
 

Vrsta programa Veljavna cena Predlagana nova cena Indeks 
Dnevni program 287,55 300,06 104,35 
Jaslični program 356,08 371,57 104,35 
Krajši program 166,78 174,03 104,35 

 
 
Iz tabele 1 izhaja, da se cena posamičnih programov v naši občini po izračunih poveča za 4,35 %. 
V kolikor se cena programa ne poveča za izračunan procent po obstoječih pravilnikih se bodo 
morala zagotoviti dodatna sredstva v proračunu Občine Selnica ob Dravi do konca leta 2008 v 
mesečnem znesku 5.845,44 EUR. 
  
Predlagamo, da se nove cene programov vrtcev v Občini Selnica ob Dravi uveljavijo s 1. majem 
2008. 
 
Iz tabele 2 je razvidna primerjava veljavnih in predlaganih programov novih cen programov vrtcev v 
Občini Selnica ob Dravi s cenami v vrtcih v okoliških občinah, pri čemer je potrebno opozoriti, da 
občine cene programov vrtcev spreminjajo v različnem času. 
 
Iz podatkov o veljavnih cenah programov v vrtcih v okoliških občinah v tabeli 2 je razvidno, da so 
predlagane cene programov vrtcev v naši občini primerljive s povprečjem cen vrtcev v drugih 
občinah. 
 
Tabela 2: Primerjava cen programov javnih vrtcev po okoliških občinah 
 
Občina Veljavnost Jaslični program Dnevni program 
  Cena 

programa 
Rang Indeks Cena 

programa 
Rang Indeks 

Hoče Slivnica Januar 2006 378,90 7 101,97 276,77 8 92,23 
Lenart Maj 2007 275,41 8 74,12 275,41 9 91,78 
Lovrenc na Pohorju November 2007 - - - 295,78 5 98,57 
Miklavž na Dravskem 
Polju 

Avgust 2007 430,00 2 115,72 327,00 3 108,97 

Muta Marec 2004 249,15 9 67,05 226,48 10 75,47 
Rače Fram Januar 2008 417,23 3 112,28 292,47 7 97,47 
Vuzenica Marec 2005 407,55 4 109,68 334,33 1 111,42 
Radlje ob Dravi December 2007 401,43 5 108,03 293,67 6 97,87 
Ruše Oktober 2007 447,17 1 120,34 328,71 2 109,54 
Selnica ob Dravi Maj 2008 371,57 6 100,00 300,06 4 100,00 
 
Izvajanje pristojnosti občine pri določanju plačil staršev za otroke, katerih starši imajo na njenem 
območju stalno prebivališče, podrobno ureja Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih. 
 
V skladu s pravilnikom so starši glede na dohodek družinskega člana ter premoženje družine 
razvrščeni v osem plačilnih razredov in plačujejo določen odstotek cene programa, ki ga otrok 
obiskuje. Starši, ki prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih o socialnem varstvu, so plačila 
vrtca oproščeni. 
 
Tabela 3 prikazuje primerjavo dosedanjih in predlaganih novih plačil staršev za posamezne 
programe vrtcev za otroke s stalnim prebivališčem v naši občini. Iz tabele je razvidna tudi razlika 
plačil staršev po posameznih razredih. 
 
 
 
 



 

6 

Tabela 3: Primerjava dosedanjih in predlaganih novih plačil staršev 
 

Plačilo staršev za jaslični program Plačilo staršev za dnevni program Plačilni 
 razred 

Bruto dohodek na 
člana družine v letu 
2006 (v EUR) Sedanje Po novi 

ceni 
Razlika v 
EUR 

Indeks Sedanje Po novi 
ceni 

Razlika v 
EUR 

Indeks 

1. Do 303,20 35,60 37,16 1,56 104,3 28,75 30,00 1,25 104,3 
2. 303,21 – 424,48 71,21 74,31 3,10 104,3 57,51 60,01 2,50 104,3 

3. 424,49 – 545,76 106,82 111,47 4,65 104,3 86,26 90,01 3,75 104,3 

4. 545,77 – 667,04 142,43 148,62 6,19 104,3 115,02 120,02 5,00 104,3 

5. 667,05 – 848,96 178,04 185,78 7,74 104,3 143,77 150,03 6,26 104,3 

6. 848,97 – 1.091,52 213,64 222,94 9,30 104,3 172,53 180,03 7,50 104,3 

7. 1.091,53 – 1.334,08 249,25 260,09 10,84 104,3 201,28 210,04 8,76 104,3 

8. Nad 1.334,08 284,86 297,25 12,39 104,3 230,04 240,04 10,00 104,3 

 
Prilagamo fotokopije podrobnejšega izračuna ekonomske cene, ki ga je pripravila OŠ Selnica ob 
Dravi. 


