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PREDLOG 
 

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05- uradno 
prečiščeno besedilo in 25/08) 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 dopolnitvi 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. 18/08, 93/08 in 97/08 - popr.) se v 1. členu doda nov 
drugi odstavek, ki se glasi: 

»Cena krajšega programa,  ki ga izvaja Vrtec Jelka dvakrat tedensko po 3 ure in ne 
obsega prehrane otrok, znaša mesečno na otroka 64 EUR.« 
 

2. člen 
Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 
 
  
Št. 60202-61/2009-2 
Ljubljana, dne …………. 
  

Župan 
Mestne občine Ljubljana 

  Zoran Janković 



OBRAZLOŽITEV 
predloga Sklepa od dopolnitvi 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 podan v prvem odstavku 31. člena 
Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05- uradno prečiščeno besedilo in 25/08 - v 
nadaljevanju: zakon o vrtcih) in v 27. členu Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 66/07- uradno prečiščeno besedilo).  
 
 

2. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 

Dopolnitev Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, 
znižanju plačil staršev in rezervacij (v nadaljevanju: sklep) so potrebne zaradi izvajanja 
krajšega programa v vrtcu Jelka. Krajši programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti 
do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok.  
 

3. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA 
 

V šolskem letu 2009/10 se nadaljuje trend povečanja vpisa v vrtce Mestne občine 
Ljubljana. Z izvajanjem krajšega programa v vrtcu, bo omogočeno tistim staršem,  katerih 
otroci ne bodo dobili mesta v vrtcu, da se vključijo v vrtec dvakrat tedensko po 3 ure v 
popoldanskem času. 
 
 

3.1. IZRAČUN CENE  PROGRAMOV PO METODOLOGIJI  
 

V ceni programa v vrtcih po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05 – v nadaljevanju: 
pravilnik o metodologiji) so vključeni stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil 
za otroke, ne smejo pa biti vključeni naslednji stroški:   

• po zakonu o vrtcih v ceni programa ne sme biti sredstev za investicije in investicijsko 
vzdrževanje;  

• po pravilniku o metodologiji ne sme biti v ceni drugih stroškov, ki niso neposredno 
povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe, kot so odpravnine presežnim 
delavcem, zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, zaposlitve delavcev, ki 
presegajo predpisane normative, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in 
delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo delo, stroški 
sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, sredstva za 
nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru bolezni ali poškodbe 
do 30 dni in druga sredstva, ki so lahko predmet pogodbenega urejanja. 

 
Stroške, ki niso v cenah programov, vrtcem krije Mestna občina Ljubljana kot občina 

ustanoviteljica iz svojega proračuna. 
 

Na osnovi predlaganega izračuna Vrtca Jelka za krajši program so v ceno programa vključeni 
stroški dela za zaposlene v vrtcih in stroški materiala in storitev. 

 
1. V sredstvih dela je vrtec upošteval: bruto plače in plačna nesorazmerja,  prispevki na plače, 
premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, regres za letni dopust, povračilo 



stroškov prehrane, povračilo stroškov prevoza na delo, jubilejne nagrade in odpravnine ob 
upokojitvi po planu za leto 2009 ter solidarnostne pomoči.  
 
2. V stroških materiala in storitev je pri izračunu cene programa Vrtec Jelka upošteval 46 
EUR/otroka. 
 
3. Stroški živil v izračunu cene programa niso vključeni, ker program ne obsega prehrane 
otrok. 
 

4. POGLAVITNE REŠITVE 
 
1. člen 
Na podlagi določil pravilnika o metodologiji in planiranih sredstev za predšolsko vzgojo  
predlagamo, da Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlagani sklep o dopolnitvi 
Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in 
rezervaciji. Cena krajšega programa vrtca, ki je oblikovana skladno s pravilnikom o 
metodologiji, je  podlaga za določitev plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in 
plačilom staršev, ki jo vrtcu zagotavlja občina zavezanka za plačilo razlike med ceno 
programov in plačili staršev. V ceni programa so zajeti vsi stroški vzgoje in varstva krajšega 
programa, ki ga bo vrtec izvajal dvakrat tedensko po 3 ure v popoldanskem času.  
 
S določitvijo predlagane cene bo vrtcu zagotovljen potreben obseg sredstev za izvajanje javne 
službe, to velja tako za plače in prispevke v skladu z zakonom ter sredstva za kritje stroškov 
materiala in storitev. 
 
 

5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA 
 
Finančne posledice predlaganega sklepa so predvidene v okviru sprejetega Odloka o rebalansu 
proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009. Prav tako se iz proračuna Mestne občine 
Ljubljana krijejo stroški za dodatna znižanja plačila staršev zaradi dodatnih popustov in 
rezervacije.  
 
 
 
Pripravila: 
Nataša KALUŽA 
 
 
 
Ana POTOČNIK        Marija FABČIČ 
Vodja Odseka za predšolsko vzgojo      NAČELNICA 
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