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Datum: 18. 10. 2019 

Številka: 011-16/2019-002 

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 

OBČINSKI SVET OBČINE ŽELEZNIKI 

 

Zadeva:   sklep o določitvi cen programov v vrtcih v občini Železniki od 

1. 11. 2019 dalje 
 

Pravna podlaga:  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), 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).  

 

Predlagatelj:  mag. Anton Luznar, župan Občine Železniki  

Poročevalec: Martina Logar, svetovalka za družbene dejavnosti 

 

Predlog sklepa: Občinski svet Občine Železniki sprejme sklep o določitvi cen 

programov v vrtcih v občini Železniki od 1. 11. 2019 dalje 

 

Obrazložitev: 

 Razlogi za sprejem: 

V skladu z 31. členom 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) cene programov predšolske vzgoje določi pristojni organ 

občine ustanoviteljice oz. koncedentke. Cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo, predlaga vrtec.  

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), v 19. členu določa, da lahko vrtec ali 

pristojni upravni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice predlaga uskladitev cene, če se v 

vmesnem obdobju bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene.  

Cena programa obsega stroške dela, materialne stroške in storitve ter stroške živil za 

otroke. Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijska vzdrževanja in investicije, ki 

jih vrtcem v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso 

neposredno povezani z izvajanjem programa. 

Na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto se cena programa 

izračuna tako, da se stroški dela za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev 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 živil za otroke, ki se 

razdelijo na število otrok v vseh oddelkih vrtca, upoštevaje najvišji normativ za 

oblikovanje posamezne vrste oddelka.  
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Cene programov, oblikovane po metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev in 

izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. 

členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati občina, v kateri imajo starši skupaj z 

otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj 

z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima 

vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je 

zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. 

Osnovna šola Železniki in Antonov vrtec sta na podlagi Pravilnika o metodologiji 

za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, pripravila 

predlog novih cen programov vrtca za obdobje od 1. 11. 2019 dalje. Cene 

programov vrtca pri šoli se v primerjavi s trenutno veljavnimi cenami povišajo 

za 5,9 %.  Predlog novih cen programov Antonovega vrtca vsebuje cene, višje 

za 7,4 %. 

Cene programov vrtcev v občini Železniki, ki veljajo od 1. 11. 2018 (oziroma za Antonov vrtec od 
1. 1. 2018) znašajo: 

Program:  cena za  

Vrtec Železniki 

cena za  

Antonov vrtec 

oddelek 1. star. obdobja 405,30 432,07 € 

oddelek 2. star. obdobja (3-6 let) 323,56 344,92 € 

oddelek 2. star. obdobja (3-4 leta) 
in kombinirani oddelek 

355,52 377,96 € 

 

Predlog cen programov vrtcev v občini Železniki od 1. 11. 2019: 

Program:  cena za  
Vrtec Železniki 

cena za  
Antonov vrtec 

oddelek 1. star. obdobja 429,21 464,05 

oddelek 2. star. obdobja (3-6 let) 342,65 370,45 

oddelek 2. star. obdobja (3-4 leta) 
in kombinirani oddelek 

376,50 405,93 

 

Predlog sklepa o določitvi cen programov v vrtcih v občini Železniki za obdobje 

od 1. 11. 2019 je pripravljen na osnovi predloga cen programov v vrtcih s strani 

Osnovne šole Železniki in Antonovega vrtca. 

  

 Finančne posledice: 

Potrebna sredstva za dejavnost Vrtca Železniki in Antonovega vrtca so zagotovljena v 

proračunu 2019 ter v predlogu proračunu Občine Železniki za leto 2020. 

 

Z začetkom veljavnosti tega sklepa bo prenehal veljati sklep občinskega sveta o cenah 

programov v vrtcih v občini Železniki za leto 2018, št. 015-4/2018-014 z dne 19. 10. 

2019. 

 

Pripravila:                                                                                   mag. Anton Luznar 

Martina Logar, svetovalka za družb. dejavnosti                               župan 

 

 

 

 

 

 



Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno 

prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO),  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 službo 

(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in 16. člena Statuta Občine Železniki 

(Uradni list RS, št. 88/15) je Občinski svet Občine Železniki na ….. redni seji dne ….. 

sprejel naslednji  

 

sklep 

o določitvi cen programov v vrtcih v občini Železniki od 1. 11. 2019 dalje 

 

1. Cene programov v Vrtcu Železniki znašajo mesečno na otroka: 

   

program Cena v € 

oddelek 1. starostnega obdobja  

          dnevni program 429,21 

          polovični program 300,45 

          skrajšani program 321,91 

oddelek 2. starostnega obdobja (3-6 let)  

          dnevni program 342,65 

          polovični program 239,85 

          skrajšani program 256,99 

oddelek 2. starostnega obdobja (3-4 leta) in 

kombinirani oddelek 

 

          dnevni program 376,50 

          polovični program 263,55 

          skrajšani program 282,38 

- polovični program: izmenična prisotnost vsak drugi teden 

- skrajšani program: štiri ure brez kosila 

 

2. Cene programov v Antonovem vrtcu znašajo mesečno na otroka: 

 

Program: samo dnevni programi Cena v € 

oddelek 1. starostnega obdobja 464,05 

   cena za starše 429,21 

oddelek 2. starostnega obdobja (3-6 let) 370,45 

   cena za starše 342,65 

oddelek 2. starostnega obdobja (3-4 leta) 405,93  

   cena za starše 376,50 

 

Cena za starše ostane enaka kot v Vrtcu Železniki, razliko do cene programov za 

Antonov vrtec pokrije Občina Železniki. 

 

3. Cene veljajo od 1. 11. 2019. 

 

4. Odbitek za odsotnost na dan pri vseh dnevnih programih znaša 1,20 €, pri 

polovičnem in skrajšanem programu pa odbitka ni. 

 

5. Določitev obračunavanja odsotnosti otrok oziroma možnosti začasnega izpisa 

otrok s stalnim prebivališčem v občini Železniki iz vrtca 

Med trajanjem šolskega leta (od 1. 9. do 30. 6. naslednjega leta) otroka 

praviloma ni mogoče začasno izpisati iz vrtca, razen zaradi bolezni. 

V času trajanja začasnih izpisov starši plačajo 60% svojega prispevka za 

program, v katerega je otrok vključen. Razliko do cene programa za začasno 

izpisane otroke vrtcu povrne Občina Železniki. 
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Za otroke, ki imajo vrtec sofinanciran s strani države, začasni izpis ni možen. 

a) začasni izpis zaradi bolezni 

Začasni izpis otroka iz vrtca je mogoč zaradi poškodbe ali dolgotrajne bolezni na 

strani otroka na podlagi vloge staršev in zdravniškega potrdila, iz katerega je 

razvidno, da bo otrok zaradi teh razlogov odsoten iz vrtca najmanj trideset 

zaporednih dni. 

b) začasni izpis v času letnih dopustov 

Starši otrok lahko julija in avgusta otroka začasno izpišejo iz vrtca za najmanj 

30 zaporednih dni. V tem primeru morajo starši najkasneje do 15. junija upravi 

vrtca oddati pisno vlogo za začasni izpis. V njej navedejo natančno trajanje 

začasnega izpisa. Začasni izpis lahko z novo izpisnico podaljšajo kadarkoli pred 

potekom začasnega izpisa. 

 

6. Glede na ugotovljene razmere v občini in potrebe po vključitvi otrok v vrtec 

število otrok v oddelku lahko presega število, ki ga določa prvi odstavek 17. 

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) in 34. člen Pravilnika o normativih za opravljanje 

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

največ dva otroka v oddelku. Tako povečano število otrok v oddelku prvega 

starostnega obdobja ne sme presegati 14 otrok, v oddelku drugega starostnega 

obdobja 24 otrok, v oddelku otrok 3-4 let 19 in v kombiniranem oddelku 19 

otrok. 

 

7. Določila 3., 4. in 6. točke veljajo za Vrtec pri Osnovni šoli Železniki in Antonov 

vrtec, določilo 5. točke pa velja za vse otroke s stalnim prebivališčem v občini 

Železniki, vključene v vrtce v občini in izven občine Železniki. 

 

8. Z začetkom veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep občinskega sveta o 

cenah programov v vrtcih v občini Železniki, ki velja od 1. 11. 2018, št. 015-

4/2018-014 z dne 19. 10. 2018. 

 

Št.: 

Železniki, dne  

                                                                                                  mag. Anton Luznar 

                                                                            župan 

 

 

Sklep prejmejo: 

 Osnovna šola Železniki 

 Antonov vrtec Železniki 

 višja svetovalka za proračun, finance in gospodarstvo Občine Železniki 

 svetovalka za družbene dejavnosti Občine Železniki 

 Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, sektor za vrtce, Masarykova cesta 

16, 1000 Ljubljana 
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