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VRTEC VRANSKO 
 
 
 
PREDLOG ZA SPREMEMBO EKONOMSKE CENE PROGRAMOV V VRTCU VRANSKO s 1. 9. 2022 
 
 
 

I. PRAVNA PODLAGA IN RAZLOG ZA PRIPRAVO PREDLOGA 
 
Vrtec je pripravil izračune novih cen za vrtec Vransko in daje predlog za sprejetje spremembe nove 
ekonomske cene. Od zadnje določitve ekonomske cene marca 2021 do sedaj  se je spremenilo 
oblikovanje oddelkov, kadrovska struktura, sprememba osnovnih plač zaposlenih, kakor tudi izračun 
razlike do minimalne plače, zato je vrtec preračunal cene glede na novo oblikovane oddelke in število 
otrok po normativih.  
V obdobju od marca 2021 do junija 2022 je sledilo  nekaj sprememb v povezavi z napredovanjem 
javnih uslužbencev v plačne razrede in nazive, skladno z Uredbo o napredovanju javnih uslužbencev. 
V zadnjih mesecih so zelo porastli stroški živil in energentov zato je potrebna sprememba ekonomske 
cene in določitev cene živil v strukturi ekonomske cene. 

 
 

Pri določitvi nove cene so se upoštevale  pravne podlage: 
- Zakon o vrtcih  (Uradni list RS,  št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08,98/09-

ZIUZGK,36/10,62/10-ZUJPS,94/10-ZIU,40/12-ZUJF in 14/15-ZUUJFO,55/17) 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 

RS, št. 97/03,77/05,120/05, 93/15) 
- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07-UPB5 ter 

spremembe in dopolnitve) 
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, 

št.27/14,47/17,43/18) 
- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09-UPB13 ter spremembe in 

dopolnitve) 
- Kolektivna pogodba za JS (Uradni list RS, št. 57/08) 
- Kolektivno pogodbo za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 52/94) 
- Aneks h kolektivni pogodbi za javni sektor ter aneks h kolektivni pogodbi za  dejavnost vzgoje in 

izobraževanja v RS 
- Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (Uradni list RS, št. 

54/02,123/08,44/09 in 18/10) 
- Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (Uradni list RS, št. 

51/08,91/08,113/09,12/19) 
- Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne 

uslužbence (Uradni list RS, št. 103/22) 
- Zakon o minimalni plači (Uradni list RS, št. 13/10,92/15,83/18) 
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Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je otrok vključen. Cene programov, ki jih izvaja 
vrtec, po obravnavi predloga določi občina ustanoviteljica zavoda. Izvirna pristojnost občine je 
zagotavljati pogoje za predšolsko dejavnost, kakor tudi zagotoviti sredstva za kritje razlike v ceni. 
Na osnovi Zakona o vrtcih se  iz državnega proračuna sofinancira tudi pačilo staršev, in sicer  tistim 
staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključenega dva ali več otrok. Starši v tem primeru   za mlajše otroke ni 
potrebno plačati vrtca, ker se krije iz državnega proračuna.  
 
 
 

II.         VPLIV NA NOVO OBLIKOVANJE CEN  
 
Način oblikovanja in izračune cene programa v vrtcu določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju metodologija).  Pravilnik določa 
metodologijo, po kateri se določajo splošni elementi za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 
javno službo. Elementi  za oblikovanje cene programov so: 
- stroški dela, 
- stroški materiala in storitev, 
- stroški živil za otroke. 

 
Večje spremembe, ki po zadnji spremembi ekonomske cene vplivale na povišanje posameznih 
elementov so: 

 
- Napredovanje v plačne razrede in višje nazive v letu 2021 – pravica do izplačila je nastopila v 

mesecu decembru 2021 
- Sprememba – povišanje pri dodatnem kolektivnem pokojninskem zavarovanju javnih uslužbencev 

1. 1. 2022, ki se bo poračunala v mesecu septembru 2022 
- Sprememba – povišanje minimalne plače 1. 1. 2021 iz 1.024,24 eur na 1.074,43 eur  
- Sprememba-povišanje višine povračila malice 1.7.2022  cena malice znaša 4,94 eur na dan 
- Regres za letni dopust za leto 2022 v višini 1074,43 eur 
- Materialni stroški in stroški storitev brez stroškov živil so predvideni v višini stroškov pred 

preteklega leta 2021 s predvidenim spremembami  cen in vrst stroškov 
- Stroški živil so predvideni v višini realiziranih stroškov pred preteklega leta preračunani na število 

koriščen ih obrokov in stroškov živil, ki nastajajo pri pripravi obrokov. Cene živil so v zadnjih 
mesecih zelo narastle zato je trenutna cena  prenizka. 

 
                
 
Stroški dela se obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi 
normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi. Ugodnejši normativ lahko odbori 
občina ustanoviteljica vrtca. 
Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela v skladu z zakoni, kolektivno 
pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, kot so: 
 

- dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, 
- regres za letni dopust, 
- povračila stroškov prehrane med delom, 
- povračila stroškov prevoza na delo in z dela, 
- jubilejne nagrade,  
- solidarnostne pomoči, 
- sredstva za sindikalnega zaupnika 
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Stroški odpravnin niso všteti v strukturo ekonomske cene in jih bo občina zagotovila dodatno na podlagi 
zahtevka. 
S soglasjem občine se med stroške dela prištevajo tudi sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev z razloga 
nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe od 20 delovnih dni v višini, ki je opredeljena v finančnem načrtu. 
Po metodologiji so stroški materiala in storitev  vsi stroški za nabavljen material in opravljene storitve: 

- ogrevanje, 
- elektrika, 
- plin, 
- voda, 
- komunalne storitve, 
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, 
- čiščenje prostorov, 
- tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, 
- zavarovalne premije, 
- varovanje objektov, 
- uporaba in vzdrževanje vozil in prevoz hrane, 
- didaktična sredstva in igrače, 
- stalno strokovno izpopolnjenje v skladu s kolektivno pogodbo, 
- obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu, 
- hišno perilo, 
- pisarniško poslovanje (pisarniški material, stroški plačilnega prometa, časopisi, revije, telefonske 

storitve itd.), 
- drugi specifični namenski stroški in stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem programa v 

okviru javne službe 
 

Stroški živil za otoke se pri izračunu cene določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka v 
posameznem programu. 
 
Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije. Te stroške vrtcu  krije občina. Prav 
tako med elemente cene ne sodijo vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru 
javne službe (odpravnine presežnim delavcem, sredstva z obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih 
priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški sodnih postopkov, 
poravnava odškodnin izvršilnega naslova).  
Stroške, ki niso element za izračun cene, krije ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi predpisi, aktom o 
ustanovitvi zavoda oz. v skladu s pogodbo o financiranju. 
 
Dodatna strokovna pomoč  je opredeljena v 11. čl. Metodologije, in sicer vrtec o vrsti in obsegu dodatni stroškov 
obvestiti lokalno skupnost zavezanko za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev, ki je 
dolžna v celoti kriti dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami. 
 
 
 

III. IZRAČUN IN PREDLOG 
 
Na podlagi predpisane metodologije je cena programov izračunana glede na število otrok, ki je določeno kot 
najvišji normativ za oblikovanje posameznih  vrst oddelkov in povprečnih stroškov enakovrstnih homogenih  
oddelkov z upoštevanjem fleksibilnosti v oddelkih drugega starostnega obdobja.  
V kolikor 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 
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programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim 
normativom (prosta mesta), razen če se odloči zagotavljati sredstva po namenih. 
 
Vrtec je pri oblikovanju oddelkov upošteval zakonske in podzakonske predpise ter oddelke oblikoval po 
normativu. 
 
V prvi starostnem obdobju so oblikovani trije homogeni oddelki z normativom 12 otrok. V drugem starostnem 
obdobju so upoštevani štirje in en polovičnih homogeni oddelek.  
V dveh oddelkih  3–4 leta je upoštevan  normativ 19 otrok, dva oddelka 4–5 in 5-6 let sta oblikovana z 
normativom 24 otrok in polovični oddelek po normativu 22 oz. polovica 11 otrok. 
Pri tem je potrebno omeniti, da je občina vrtcu odobrila fleksibilni normativ +2, ki je upoštevan  v štirih 
oddelkih, saj se predvideva zapolnitev oddelkov nad normativom še do konca leta. Trenutno v treh oddelkih 
prvega starostnega obdobja za september predvidenih 34 otrok, kar je za dva otroka manj  kot je normativ, v  
oddelkih   drugega starostnega obdobja pa je predvidenih  97 otrok, kar je  pet otrok manj kot je normativ. 
 
Število otrok po normativu tako predstavlja izhodišče za preračun posameznih vrst stroškov. 
 
 
Iz Tabele 1 je razvidna predlagana cena po strukturi in primerjava s trenutno ceno. Največji delež cene 
predstavljajo stroški dela,  zaradi katerih je tudi potreba po spremembi  trenutne cene. Razlika v stroških dela med 
prvim in drugim starostnim obdobjem je v višjem normativu za vzgojni kader prvega starostnega obdobja ter 
nižjem normativu za število otrok v oddelkih prvega starostnega obdobja.  
V izračun so vključeni tudi drugi stroški dela, in sicer  jubilejne nagrade, solidarnostna pomoč, sindikalno delo, 
doplačilo kvot za invalide ter delovna uspešnost v skupni višini 18.227,12 eur za leto 2022 oziroma mesečno 
1.518,93 eur. 
 
Iz Tabela 2a so razvidni skupni  stroški dela na mesečni ravni, izračun je pripravljen po posameznih vrstah dela 
delovnih mestih 
 
 Iz Tabele 2b so razvidni skupni  stroški dela na mesečni ravni, izračun je pripravljen po posameznih vrstah dela in 
vrstah oddelkov 
 
Tabela 3 prikazuje materialne stroške brez stroškov živil, in sicer na ravni realizacije iz leta 2021 in planiranih 
stroškov za leto 2022  glede na število otrok po normativu ter pregled po posameznih vrstah materialnih stroškov 
s predvidenim financiranjem zaščitne opreme in dezinfekcijskih sredstev iz državnega proračuna. 
 
Tabela 4 prikazuje stroške živil leta 2021, preračunane na število koriščenjih obrokov v letu 2021. Izračun kaže, da 
je povprečna cena obroka 2,0992 eur, zato predlagamo, da se za strukturo ekonomske cene uporabi spremenjena  
višina in sicer 2,60 eur za dnevni obrok. 
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IV. PRIKAZ IZHODIŠČ IN IZRAČUNOV 
 
TABELA 1: PREDLOG NOVE CENE - STRUKTURA TER PRIMERJAVA S TRENUTNO CENO 
 
 
  ZA ŠT.OTROK  SKUPAJ  NA OTROKA STARA CENA  

1.STAROSTNO OBDOBJE         KOLIČNIK 

STROŠKI PLAČ 36 
                                         
15.693,77    

                                   
435,94    

                                   
417,11    

                        
1,0451    

STROŠKI ŽIVIL 36 
                                            
1.872,00    

                                      
52,00    

                                      
36,00    

                        
1,4444    

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 36 
                                            
1.376,34    

                                      
38,23    

                                      
50,00    

                        
0,7646    

SKUPAJ   
                                         
18.942,11    

                                   
526,17    

                                   
503,11    

                        
1,0458    

IZRAČUNANA CENA           

      
      
       
  ZA ŠT.OTROK  SKUPAJ  NA OTROKA STARA CENA  

2.STAROSTNO OBDOBJE         % V EC 

STROŠKI PLAČ 97 
                                         
37.282,74    

                                   
384,36    

                                   
372,55    

                        
1,0317    

STROŠKI ŽIVIL 97 
                                            
5.044,00    

                                      
52,00    

                                      
36,00    

                        
1,4444    

STROŠKI MATERIALA IN STORITEV 97 
                                            
3.708,47    

                                      
38,23    

                                      
36,16    

                        
1,0573    

SKUPAJ   
                                         
46.035,21    

                                   
474,59    

                                   
444,72    

                        
1,0672    

IZRAČUNANA CENA           
 
 
 
 
TABELA 2a PRIKAZ STROŠKOV DELA PO POSAMEZNIH VRSTAH in DELOVNIH MESTIH   
 
 

DM 
delež 
DM BOD I.  prispevki   malica  prevoz  1/12 regres  kad skupaj 

administrator 0,53                     609,44   
                   

98,12   
                   

57,60   
                             

-     
                        

47,45   
             

18,23   
                    

830,85   

čistilka 1                1.164,12   
     

187,42   
                

108,68     
                        

89,54   
             

34,40                  1.584,16   

čistilka 0,5                     588,25   
                   

94,71   
                   

54,34   
                         

-     
                        

44,77   
             

17,20   
                    

799,26   

čistilka 0                        19,96         
                                  

-     
                       

-     
                       

19,96   

čistilka 0                        13,65         
                                  

-     
                       

-     
                       

13,65   

dietni kuhar 0,1                     134,52   
                   

21,66   
                             

-    
                             

-     
                                  

-     
                       

-     
                    

156,18   

hišnik 0,2                     192,99   
                   

31,07   
                             

-     
           

-     
                                  

-     
                       

-     
                    

224,06   

hišnik 0,2                     178,43   
                   

28,73   
                             

-     
                        

-     
                                  

-     
                       

-     
                    

207,16   

knjigovodja V. 0,53                     811,97   
                

130,73   
                   

57,60   
                             

-     
  

47,45   
             

24,06                  1.071,81   

knjižničar 0                        64,80   
                   

10,43   
                             

-     
                             

-     
                              

-     
                       

-     
                       

75,23   
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kuh.pomočnik III. 0,48                     537,80   
                   

86,59   
                   

52,17   
                   

14,40   
                        

42,98   
            

16,51   
                    

750,44   

kuhar IV. 0,07                        95,63   
                   

15,40   
                      

7,61   
                      

8,38   
                           

6,27   
                

3,23   
                    

136,51   

kuhar IV. 0,9                1.408,31   
                

226,74   
                

108,68   
                   

39,78   
                        

89,54   
             

34,40                  1.907,44   

OŠPH 0,14                     298,57   
  

48,07   
                   

15,22   
                             

-     
                        

12,54   
                

5,87   
                    

380,26   

OZHR 0,14                     255,22   
                   

41,09   
          

15,22   
                             

-     
                        

12,54   
                

5,87   
                    

329,94   

kuh.pomočnik III. 1                1.120,41   
                

180,39   
                

108,68   
               

49,28   
                        

89,54   
             

34,40                  1.582,69   

perica II. 0,05                     549,52   
                   

89,79   
                   

54,34   
                   

22,00   
                        

44,77   
             

32,68   
                    

793,09   

pom.ravnateljice 0,53                1.558,26   
                

250,88   
                   

57,60   
                   

51,49   
                        

47,45   
             

22,24                  1.987,92   

pom.vzg.p.o. 1                1.399,02   
                

225,24   
                

108,68   
                             

-     
                        

89,54   
             

34,40                  1.856,88   

pom.vzg.p.o. 1                1.212,73   
                

195,25   
                

108,68   
                             

-     
                        

89,54   
             

34,40                  1.640,60   

pom.vzg.p.o. 1                1.064,34   
                

173,91   
    

108,68   
                             

-     
                        

89,54   
             

34,40                  1.470,87   

pom.vzg.p.o. 1                1.277,34   
                

205,65   
                

108,68   
                   

30,00   
                        

89,54   
             

34,40                  1.745,61   

pom.vzg.p.o. 1                1.131,99   
                

182,25   
                

108,68   
                             

-     
                        

89,54   
   

34,40                  1.546,86   

pom.vzg.p.o. 1                1.166,08   
                

187,74   
                

108,68   
                   

50,69   
                        

89,54   
             

34,40                  1.637,12   

pom.vzg.p.o. 1                1.378,73   
                

221,98   
                

108,68   
                             

-     
                        

89,54   
             

39,21                  1.838,13   

pom.vzg.p.o. 1                1.329,73   
     

214,09   
                

108,68   
                

126,72   
                        

89,54   
             

35,09                  1.903,84   

računovodja VII. 0,106                     269,37   
                   

43,37   
                   

-     
                             

-     
                                  

-     
                       

-     
                    

312,74   

svetovalni delavec 0,16                     287,23   
                   

46,24   
                   

17,39   
                   

15,21   
                        

14,33   
                

5,50   
                    

385,90   

tajnik viz 0,106                     134,60   
                   

21,67   
                             

-     
                    

-     
                                  

-     
                       

-     
                    

156,27   

vzdr.rač.opreme 0,2                     359,51   
                   

57,88   
                   

21,74   
                   

15,63   
    

17,91   
                

9,22   
                    

481,88   

vzgojitelj 1                2.293,17   
                

369,20   
                

108,68   
                

218,24   
                        

89,54   
             

34,40                  3.113,23   

vzgojitelj 1                2.452,81   
                

394,90   
                

108,68   
                             

-     
                        

89,54   
             

45,40                  3.091,33   

vzgojitelj 1                2.519,55   
                

405,65   
                

108,68   
                   

30,27   
                        

89,54   
             

34,40                  3.188,09   

vzgojitelj 1                2.566,64   
                

413,23   
   

108,68   
                

237,25   
                        

89,54   
             

37,84                  3.453,17   

vzgojitelj 1                1.954,02   
                

314,60   
                

108,68   
                   

30,00   
    

89,54   
             

34,40                  2.531,23   

vzgojitelj 1                2.337,56   
                

376,35   
                

108,68   
                

103,14   
                        

89,54   
             

44,02                  3.059,28   

vzgojitelj 1                1.800,87   
                

289,94   
                

108,68   
                             

-     
                        

89,54   
             

34,40                  2.323,43   

vzgojitelj 0,27                     504,07   
                   

81,16   
                   

17,39   
                   

25,66   
                        

24,17   
                

9,29   
                    

661,74   

vzgojitelj  1                1.702,12   
                

274,04   
                

108,68   
                             

-     
                        

89,54   
             

34,40                  2.208,78   

                38.743,32               6.236,14               2.493,12               1.068,12                   2.063,80             853,07               51.457,57   
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TABELA 2b: IZRAČUNI STROŠKOV PLAČ  PO VRSTAH ODDELKOV 
 

 

 
 
ODDELEKI 1. STAROSTNEGA OBDOBJA 
ODDELEKI 1.STAROSTNEGA OBDOBJA         
          
STROŠKI PLAČ   BOD I.  prispevki   malica  prevoz  1/12 regres  kad skupaj  

STROK. IN TEHNIČNI KADER         10.108,23   
                 
1.627,01            645,41                289,12   

                        
534,39            221,59       13.425,75    

SOČASNOST pom.vzgojitelja         1.399,02   
                     
225,24            108,68                          -     

                          
89,54              34,40         1.856,88    

OSTALI STROŠKI Z 
ZAPOSLENIMI                         411,14    

SKUPAJ         11.507,25   
                 
1.852,25            754,09                289,12   

                        
623,93            255,99       15.693,77    

PLAČE MESČNO/OTROKA 36 OTROK                       435,94    
                   
          
  HOMOGEN  NORMATIV            12,00   2x  max.št.otrok  3 nor.12 36 
       dejansko št.otrok    34 
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ODDELEKI 2. STAROSTNEGA OBDOBJA 
 
 
 
 
ODDELEKI 2.STAROSTNEGA OBDOBJA         
          
STROŠKI PLAČ   BOD I.  prispevki   malica  prevoz  1/12 regres  kad skupaj  

STROK. IN TEHNIČNI KADER         27.236,07   
                 
4.383,88        1.739,03                 779,01   

                    
1.439,88            597,08       36.174,95    

SOČASNOST pom.vzgojitelja                      -                                   -                      -                             -                                      -                      -                        -      
OSTALI STROŠKI Z 
ZAPOSLENIMI                     1.107,79    

SKUPAJ         27.236,07   
                 
4.383,88        1.739,03                 779,01   

                    
1.439,88            597,08       37.282,74    

PLAČE MESČNO/OTROKA 97 OTROK                       384,36    
                   
          
  HOMOGEN  NORMATIV   17+2    max.št.otrok  2 nor.19 38 
  HOMOGEN  NORMATIV               22     max.št.otrok  0,5 oddel. nor.22 11 
  HOMOGEN  NORMATIV   22+2    max.št.otrok   2 oddel.   nor.24  48 
       max.št.otrok     97 
       dejansko št.otrok    93 
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TABELA 3: MATERIALNI STROŠKI BREZ ŽIVIL 
 

MATERIALNI STROŠKI-BREZ ŽIVIL 
   

 eur   

STROŠKI DO 2021      54.695,57      

PLAN STROŠKOV LETNO 2021      54.695,57      

PLAN STROŠKOV MESEČNO 2021        4.557,96      

    

PLAN 2022    

PLAN STROŠKOV 2022      61.017,79     LETNO   

    

MESČNI PLAN STROŠKOV 2022        5.084,82     MESEC   

    

 ŠT.OTROK 
 
OST.STR.MESEČNO  NA OTROKA SPEC.STR. EUR 

1.STAROSTNO OBDOBJE 36                  1.376,34                38,23                           -            38,23    
2.STAROSTNO OBDOBJE 97                  3.708,47                38,23                           -            38,23    
SKUPAJ 133                  5.084,82          
      
      

 

TABELA 4: STROŠKI ŽIVIL 
 
STROŠKI ŽIVIL PO DEJANSKIH STROŠKIH IZDANIH OBROKOV-POVPREČNO 
 2021     
    ŠT.OBROK. CENA PREDLOG  
  SKUPAJ V EC ŽIVILA L.2022  
DEJANSKI STROŠKI ŽIVIL LETO 2021     50.396,40    24007                 2,10            2,60     
PRERAČUN STROŠKOV LETNO 2021     50.396,40    24007                 2,10            2,60     
      
 ŠT.OTROK OST.STR.MESEČNO NA OTROKA 
1.STAROSTNO OBDOBJE 36 52         1.872,00   
2.STAROSTNO OBDOBJE 97 52         5.044,00   
SKUPAJ 133           6.916,00   
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IV. PLAČILA STARŠEV, PLAČILA OBČINE 
Center za socialno delo od 1. 1. 2012 po določilih Zakona o vrtcih – v nadaljevanju ZVrt (Ur. l. RS št. 
12/1996) in spremembah, ki sledijo, Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS št. 
129/2006) ter na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS št. 62/2010) ter 
spremembah, določi plačilo staršev na podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede z 
upoštevanjem neto mesečnih dohodkov na družinskega člana v primerjavi s povprečno neto plačo na 
zaposlenega v RS in upoštevanjem premoženja družine. 
Razliko med plačilom staršev in ceno programov zagotavlja lokalna skupnost. Če sta v vrtec vključena 
dva otroka iz iste družine, se del prispevka za drugega otroka krije iz državnega proračuna. 
 
Na podlagi 2. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur. l. RS št. 129/2006) in 
spremembe, ceno programa predšolske vzgoje krijejo starši oziroma zakoniti zastopniki otroka in 
občina. 
Upravičenci do javnih sredstev iz občinskega proračuna so: 
– otroci, katerih starši imajo na območju občine stalno prebivališče, 
– otroci, ki imajo na območju občine stalno prebivališče skupaj z enim od staršev, 
– otroci tujcev, pod pogojem da ima vsaj eden od staršev na območju občine začasno prebivališče in 
je zavezanec za dohodnino v RS. 
 
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila, vrtec izstavi račun v višini polnega plačila. Polno plačilo, 
ki ga plačajo starši, je 77 % cene programa, v katerega je otrok vključen. V vrtec so lahko vključeni 
tudi otroci, ki ne izpolnjujejo navedenih pogojev, vendar morajo starši plačati polno ceno programa. 
 
Finančni učinek povišanja za starše in občine je odvisen od plačilnega-dohodkovnega  razreda v 
katerega je vključen posamezni otrok. 
 
V nadaljevanju je prikaz tabele cen programov po plačilnih razredih iz katere je razvidno plačilo 
staršev glede na odločbo, ki ji prejmejo s strani Centra za socialno delo-primerjava trenutna cena, 
predlagana cena - razlika: 
 

  TRENUTNA CENA PREDLAGANA CENA RAZLIKA v eur 

PLAČILNI PLAČILO V % I.STAROSTNO II.STAROSTNO I.STAROSTNO II.STAROSTNO I.STAROSTNO II.STAROSTNO 

RAZRED OD CENE OBDOBJE OBDOBJE OBDOBJE OBDOBJE OBDOBJE OBDOBJE 

  POLNA CENA           503,11    
                              
444,72    

                
526,17               474,59              23,06    

                               
29,87    

1 0,00% 
                       
-      

                                           
-      

                             
-                              -                         -     

                                         
-      

2 10,00%              50,31   
                                 
44,47    

                   
52,62                  47,46                 2,31    

                                  
2,99    

3 20,00%           100,62    
                                 
88,94    

                
105,23                  94,92                 4,61    

                                  
5,97    

4 30,00%           150,93    
                              
133,42    

                
157,85               142,38                 6,92    

                                  
8,96    

5 35,00%           176,09    
                              
155,65    

                
184,16               166,11                 8,07    

                               
10,45    

6 43,00%           216,34    
                              
191,23    

                
226,25               204,07                 9,92    

                               
12,84    

7 53,00%           266,65    
                              
235,70    

                
278,87               251,53              12,22    

                               
15,83    

8 66,00%           332,05    
                              
293,52    

                
347,27               313,23              15,22    

                               
19,71     
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9 77,00%           387,39    
                              
342,43    

                
405,15               365,43              17,76    

                               
23,00    

 

 
 

V. PREDLOG 
 
 

Vrtec je pri oblikovanju oddelkov in številu zaposlenih upošteval  Sistemizacijo delovnih mest za šol. 
leto 2022/23, dejansko zasedenost delovnih mest, veljavno zakonodajo ter racionalno organizacijo 
dela. Upošteval je tudi poslovalni čas vrtca, možnost združevanja oddelkov v jutranjem in 
popoldanskem času ter potrebno sočasnost vzgojitelja predšolskih otrok pomočnika  in vzgojitelja v 
oddelku. 
 
TABELA 5  
 
PRIMERJAVA CENE: TRENUTNA – PREDLAGANA 

 cena 2021 NOVA CENA 2022 
 POVIŠANJE 
%  

1.STAROSTNO OBDOBJE 503,11 
                     
526,17                   4,58   

2.STAROSTNO OBDOBJE 444,72 
                     
474,59                   6,72   

 
Pri obravnavi cene programa je potrebno sprejeti tudi ceno živila na otroka na dan, ki je predlagana v 
višini 2,60 eur. 
Odboru za negospodarstvo in javne službe družbenih dejavnosti Občine Vransko predlagamo, da se 
seznani in obravnava izračune.  
 
 
 
Vransko, 5.9.2022 
 
 
Pripravila: 
Martina Križnik, dipl. ekon. 

Ravnateljica: 
Majda Pikl,  univ. dipl. ped. 

 


