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PREDLOG SKLEPA:  

Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme Sklep o soglasju k uskladitvi 
ekonomske cene v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob 
Dravi. 

 
PREDLOG POSTOPKA IN NAČIN SPREJEMA: 

Sklep je sprejet, če zanj glasuje večina opredeljenih glasov na seji prisotnih svetnic in 
svetnikov. 
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PREDLOG SKLEPA 
 
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 
36/2010), določilih Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo (Ur. l. RS, št. 97/2003, 77/2005, 120/2005) in 7. člena Statuta Občine Selnica 
ob Dravi (MUV, št. 19/2007) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na … seji, dne, …, 
sprejel 
 
 
 

S K L E P  
o soglasju k uskladitvi ekonomske cene v javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ 

Selnica ob Dravi 
 
 
 

1. V javnem vzgojno izobraževalnem zavodu OŠ Selnica ob Dravi se ekonomska cena 
programov uskladi ter se določi nova cena programov predšolske vzgoje, ki velja od 
1. 1. 2011 dalje: 

 
Vrsta programa Ekonomska cena programa v 

EUR 
Dnevni program – prvo starostno 
obdobje 

433,40 

Dnevni program – drugo starostno 
obdobje 

325,89 

Krajši program  189,00 
 

2. Ta sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in začne veljati naslednji dan 
po objavi, uporablja se od 1. 1. 2011 dalje. 
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OBRAZLOŽITEV PREDLOGA K USKLADITVI EKONOMSKE CENE V JAVNEM VZGOJNO 
IZOBRAŽEVALNEM ZAVODU OŠ SELNICA OB DRAVI 

 
 
1. Pravne osnove 

Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 36/2010), 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l . RS, 
št. 97/2003, 77/2005, 120/2005). 
  

2. Razlogi za uskladitev cene in posledice uskladitve 
 

V skladu z določili prvega odstavka 19. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo se uskladitev cene po elementih, ki jih določa metodologija, opravi 
enkrat letno, glede na letne rasti elementov. Ne glede na navedeno lahko vrtec predlaga uskladitev 
cene, če se v vmesnem obdobju bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene.  
 
Osnovna šola Selnica ob Dravi je posredovala Občinski upravi Občine Selnica ob Dravi predlog 
uskladitve ekonomske cene s predpisanimi prilogami. 
 
Izračun je opravljen na podlagi prej omenjenega pravilnika. Iz priloženega izračuna je razvidno, da je 
potrebno ekonomsko ceno za prvo starostno obdobje dvigniti za 16,64 %, za drugo starostno obdobje 
in krajši program za 8,6 %. 
Predlagan dvig ekonomske cene je posledica povišanja osnovnih plač od meseca julija 2010 dalje ter 
zaposlitev pomočnice ravnateljice od 1. 1. 2011. 
 
V tabeli prikazujemo veljavno ekonomsko ceno, ki je bila objavljena s sklepom v MUV št. 15/2008 in 
predlagano ekonomsko ceno za leto 2011, kot sledi: 
 
 

Vrsta programa Ekonomska cena 
programa v EUR  

Predlagana ekonomska 
cena v EUR 

Dnevni program – 
prvo starostno obdobje 

371,57 433,40 

Dnevni program – 
drugo starostno obdobje 

300,06 325,89 

Krajši program 174,03 189,00 
 
 
Način oblikovanja cene 
 
Ekonomska cena vrtca se določi na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Cene programov, oblikovane po metodologiji so podlaga 
za izračun plačila stroškov vrtca in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je v 
skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotoviti lokalna skupnost, v kateri imajo starši stalno 
prebivališče. 
Elementi za oblikovanje cen programov so: 

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

 
Stroški dela se obračunajo le za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s 
predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi. Stroški 
dela vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca, davek na plače in druge stroške dela, kot so 
regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in 
iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči v skladu z zakoni, kolektivno 
pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.  
Stroški materiala in storitev so vsi stroški za nabavljeni material in za opravljene storitve, in sicer: 

- funkcionalni stroški objektov (ogrevanje, elektrika, voda, komunalne storitve, nadomestilo za 
uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje prostorov, tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, 
zavarovalne premije, varovanje objektov, uporaba in vzdrževanje vozil za prevoz hrane), 



- funkcionalni stroški dejavnosti (didaktična sredstva in igrače, stalno strokovno izpopolnjevanje 
v skladu s kolektivno pogodbo, obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu, hišno perilo, 
pisarniško poslovanje in drobni inventar), 

- drugi specifični stroški. 
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, zagotavljanje sredstev za delo 
sindikalnih zaupnikov, zaposlitev delavcev, s katerimi se presegajo predpisani normativi, sredstva za 
obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas 
čakanja na drugo ustrezno delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi 
izvršilnega naslova). 
 
3. Izračun ekonomske cene 
 
Na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto – elementov za oblikovanje cen, 
se cena programa izračuna tako, da se stroški dela za vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice 
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 materiala in storitev ter stroški živil za otroke, ki 
se razdelijo na število otrok v vseh oddelkih vrtca, upoštevaje najvišji normativ za oblikovanje 
posamezne vrste oddelka. 
 
Prilagamo izračun ekonomske cene, ki ga je pripravila OŠ Selnica ob Dravi, dopis z dne, 11. 11. 2010, 
štev. dopisa: 1217/10. 
 
Za primerjavo navajamo nekatere podatke o ceni storitve v nekaterih občinah (stanje 2009 razen 
Občine Lovrenc na Pohorju, ki je v letu 2010 že določila novo ekonomsko ceno): 
 
Občina Lovrenc na Pohorju 
- ekonomska cena prvo starostno obdobje: 476,90 EUR, 
- ekonomska cena drugo starostno obdobje: 318,93 EUR 
 
Občina Ruše 
- ekonomska cena prvo starostno obdobje: 421,22 EUR, 
- ekonomska cena drugo starostno obdobje: 318,70 EUR 
 
Občina Šentilj 
- ekonomska cena prvo starostno obdobje: 417,62 EUR, 
- ekonomska cena drugo starostno obdobje: 319,25 EUR 

 
Občina Kungota 
- ekonomska cena prvo starostno obdobje: 407,00 EUR, 
- ekonomska cena drugo starostno obdobje: 313,00 EUR 

 
Občina Slivnica 
- ekonomska cena prvo starostno obdobje: 485,18 EUR, 
- ekonomska cena drugo starostno obdobje: 327,34 EUR 
 
Občina Miklavž na Dravskem polju 
- ekonomska cena prvo starostno obdobje: 444,00 EUR, 
- ekonomska cena drugo starostno obdobje: 344,00 EUR 
 


