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Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog sklepa o dopolnitvah Sklepa o določitvi 
cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji. 
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PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 105/05- uradno prečiščeno 
besedilo in 28/08),  osmega odstavka 3. člena Pravilnika o plačilu staršev za programe v vrtcih (Uradni 
list RS, št. 129/06 in 79/08), 17. in 18. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05) in 27. člena Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine 
Ljubljana na … seji dne …. sprejel 
 
 
 

S K L E P 
o dopolnitvah  Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih,  

znižanju plačil staršev in rezervaciji 
 
      

1. člen 
 
 V Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev 
in rezervaciji (Uradni list RS, št. 18/2008) se v 5. členu doda nov tretji odstavek, ki se glasi: 

 »Dodatno znižanje iz prvega in drugega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen en 
otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje velja 
samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.«  
 

2. člen 
 

V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz 

družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje velja samo za 
najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.«  

 
3. člen 

 
V 7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo 

rezervacijo le za najstarejšega otroka.« 
 Dosedanji četrti odstavek postane peti odstavek. 
 

4. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 

 
Št.: 602-364/2008- 
Ljubljana, dne … 2008 
 
 
         Župan 
        Mestne občine Ljubljana 
                 Zoran Janković  
 
 
 
 

 



O B R A Z L O Ž I T E V  
predloga sklepa o dopolnitvah Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih,  
                                              znižanju plačil staršev in rezervaciji 
 
 
 

1. Pravni temelj 
 

Pravni temelj za sprejem predlaganega akta je prvi odstavek 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
RS, št. 105/05- uradno prečiščeno besedilo in 28/08),  osmi odstavek 3. člena Pravilnika o plačilu 
staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06 in 79/08), ki omogoča, da občina lahko 
dodatno zniža plačilo staršem na podlagi občinskega akta, 17. in 18. člen Pravilnika o metodologiji za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 
120/05) in 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo). Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica ljubljanskih vrtcev in skladno z zakonodajo 
izvršuje ustanoviteljske pravice s tem, da določa ceno programov v vrtcih in dodatna znižanja ter 
rezervacijo. 

 
 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 
 

Dopolnitve Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil 
staršev in rezervaciji (v nadaljevanju: sklep) so potrebne zaradi uskladitve treh členov tega sklepa, ki 
urejajo znižano plačilo staršev v vrtcih oziroma rezervacijo z novo ureditvijo oziroma oprostitvijo 
plačil staršev s 1.9.2008. S sprejemom novele Zakona o vrtcih, ki je kot eno izmed posledic omogočila 
oprostitev plačila vrtca za družine, ki imajo v vrtcu hkrati dva ali več otrok in sicer za mlajše otroke, 
ter uveljavitvijo novele pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih z dne 1.8.2008, po katerem 
po 21. a členu ministrstvo za šolstvo zagotavlja sofinanciranje plačila staršev na podlagi odločbe v 
celotni višini plačila za te otroke. S tem so nastale okoliščine, po katerih ni več potrebno, da MOL  
zagotavlja iz svojega proračuna sredstva za kritje nižjega plačila za mlajše otroke iz družine in 
rezervacijo, saj se skladno z novelo Zakona o vrtcih to staršem zagotavlja iz državnega proračuna.  
 
 

3. Opis stanja 
 

Na podlagi odločbe, s katero je staršem določeno znižano plačilo, ministrstvo, pristojno za 
predšolsko vzgojo, zagotavlja sofinanciranje plačil staršev iz državnega proračuna, ki imajo hkrati 
vključenega več kot enega otroka v javni vrtec ali zasebni vrtec s koncesijo, tako da se za drugega in 
nadaljnje otroke iz iste družine od 1. septembra 2008 dalje zagotavljajo sredstva v celotni višini 
plačila, ki je določeno staršem z odločbo, kot to določa 21. a člen pravilnika o plačilih staršev za 
programe v vrtcih. Računalniška aplikacija, ki je bila s strani MŠŠ pripravljena za izračun višine 
plačila vrtca in navodila za uporabo aplikacije, ki so bila s strani MŠŠ posredovana v obliki Okrožnice 
MŠŠ št. 602-3/2008 z dne 22.9.2008 javnim vrtcem in zasebnim vrtcem s koncesijo, pa prinašata 
rešitev, po kateri se državno sofinanciranje zniža za dodatne občinske subvencije, kot je npr. 
ljubljanski mestni popust v višini 15% oziroma 22 % v vrtcih na območju MOL ter 17% za otroke, ki 
so v vrtcih v drugih občinah. Zaradi nedvoumnega razumevanja in posledic citiranega člena pravilnika 
o plačilih staršev za programe v vrtcih je potrebna dopolnitev veljavnega sklepa.  

 
 

4. Poglavitne rešitve 
 
S predlagano dopolnitvijo sklepa se besedilo 5. člena dopolni tako, da se doda nov tretji odstavek, 

ki se glasi: 



»Dodatno znižanje iz prvega in drugega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen en 
otrok iz družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje velja 
samo za najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.«  

V 6. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi: 
»Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz 

družine. Če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz družine, pa dodatno znižanje velja samo za 
najstarejšega otroka, vključenega v vrtec.«  

V 7. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi: 
»Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavljajo 

rezervacijo le za najstarejšega otroka.«. Zaradi te dopolnitve pa se četrti odstavek ustrezno preštevilči 
in postane peti odstavek.  
 
 

5. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta 
 
S sprejemom predlaganega sklepa se vse do sedaj pridobljene pravice staršev in višina njihovega 

plačila v vrtcu v ničemer ne spremenijo. V primeru, da ne bi prišlo do sprejema predlaganega sklepa, 
bi morala Mestna občina Ljubljana v svojem proračunu, namesto da bi se sredstva zagotovila v 
državnem proračunu, zagotoviti 612.000 evrov letno za uveljavitev znižanih plačil staršev. 
 
 
  
 
 
         NAČELNICA 
         Marija FABČIČ 
 
 


