
 
 

Številka: 60202-11/2012-1 

Datum: 12. 6. 2012  

 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA 

M E S T N I   S V E T 

 

 

ZADEVA:   PREDLOG ZA OBRAVNAVO NA SEJI MESTNEGA SVETA 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 

PRIPRAVIL:   Mestna uprava Mestne občine Ljubljana, Oddelek za 

predšolsko vzgojo in izobraţevanje 

 

 

NASLOV:  Predlog Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v  

javnih vrtcih, zniţanju plačil staršev in rezervaciji 

 

 

POROČEVALKE: Marija FABČIČ, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in 

izobraţevanje  

Ana POTOČNIK, vodja Odseka za predšolsko vzgojo 

Nataša KALUŢA, višja svetovalka 

   

PRISTOJNO DELOVNO  

TELO:    Odbor za predšolsko vzgojo in izobraţevanje 

 

 

PREDLOG SKLEPA:              

Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme predlog Sklepa o določitvi cen programov 

predšolske vzgoje v javnih vrtcih, zniţanju plačil staršev in rezervaciji. 

 

 

Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

                   Zoran JANKOVIĆ 

 

  

 

Priloga: 

- predlog sklepa z obrazloţitvijo 

 
 

 

 

 



2 

 

PREDLOG 

 

Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 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 in 40/12 - ZUJF), 24. 

in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 - 

ZUJF), Zakona za uravnoteţenje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo (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 in 15/12) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ……… seji ………….. sprejel 

 

S K L E P 

o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih,  

zniţanju plačil staršev in rezervaciji 

 

1. člen 

Cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Ljubljana: Vrtec Ciciban, Šarhova ulica 29, Ljubljana; 

Vrtec Črnuče, Dunajska cesta 400, Ljubljana; Vrtec dr. France Prešeren, Erjavčeva cesta 29, Ljubljana; 

Vrtec Galjevica, Galjevica 35, Ljubljana; Vrtec Hansa Christiana Andersena, Rašiška ulica 7, 

Ljubljana; Vrtec Jarše, Roţičeva ulica 10, Ljubljana; Vrtec Jelka, Glavarjeva ulica 18a, Ljubljana; Vrtec 

Kolezija, Rezijanska ulica 22, Ljubljana; Vrtec Ledina, Čufarjeva ulica 14, Ljubljana; Vrtec Miškolin, 

Novo Polje, cesta VI/1, Ljubljana; Vrtec Mladi rod, Črtomirova ulica 14, Ljubljana; Vrtec Mojca, 

Levičnikova ulica 11, Ljubljana; Vrtec Najdihojca, Gorazdova ulica 6, Ljubljana; Vrtec Otona 

Ţupančiča, Parmska  cesta 41, Ljubljana; Vrtec Pedenjped, Cerutova ulica 6, Ljubljana; Vrtec Pod 

Gradom, Praprotnikova ulica 2, Ljubljana; Vrtec Šentvid, Ulica pregnancev 6, Ljubljana; Vrtec Trnovo, 

Kolezijska ulica 11, Ljubljana; Viški vrtci, Jamova cesta 23, Ljubljana; Vrtec Vodmat, Korytkova ulica 

24, Ljubljana; Vrtec Vrhovci, Vrhovci cesta XIX/10, Ljubljana; Vrtec Viški gaj, Reška  ulica 31, 

Ljubljana; Vrtec Zelena jama, Zvezna ulica 24, Ljubljana (v nadaljevanju: vrtec), 

znašajo mesečno na otroka:  

 

Dnevni programi:   

-   Prvo starostno obdobje      485 eurov 

-   Drugo starostno obdobje      346 eurov 

-   Kombinirani oddelki      379 eurov 

-   Oddelki 3-4 letnih otrok      379 eurov 

-   Razvojni oddelki      937 eurov 

- Vzgojno-varstvene druţine      485 eurov 

Poldnevni programi:   

- 4 do 5 ur dnevno brez obrokov       290 eurov 

- do 3 ure dnevno brez obrokov    160 eurov 

 

2. člen 

Plačilo staršev za program cicibanovih igralnih uric v vrtcu iz 1. člena tega sklepa znaša 3 eure na uro. 

 

3. člen 

Mesečni stroški ţivil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 38,85 

eurov mesečno. V tem znesku znaša vrednost dopoldanske malice 8,16 eurov, kosila 25,64 eurov in 

popoldanske malice 5,05 eurov. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniţa 

za stroške neporabljenih ţivil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do devete ure, vrtec zniţa 

ceno programa za stroške neporabljenih ţivil z naslednjim dnem. 
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4. člen  

Stroški materiala in storitev na otroka, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa, znašajo 55 

eurov mesečno na otroka, vključenega v dnevne programe, in 40 eurov na otroka v poldnevnih 

programih. 

 

5. člen 

Vrtci, katerih ustanovitelj je Mestna občina Ljubljana,  morajo v roku enega meseca po vključitvi otroka 

s posebnimi potrebami v redni program vrtca,  o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za tega otroka 

obvestiti organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, pristojen za predšolsko vzgojo.  

 

6. člen 

Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolţna kriti del cene 

programa in imajo otroka vključenega v dnevni program javnega vrtca na območju Mestne občine 

Ljubljana, se dodatno zniţa plačilo tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja, vzgojno-

varstveni druţini in razvojnih oddelkih v: 

- 2.,  3. in 4. dohodkovnem razredu za 20 % niţjo ceno programa in  

- 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 14 % niţjo ceno programa, 

ter v programu drugega starostnega obdobja, oddelkih 3-4 letnih otrok in kombiniranih oddelkih v: 

- 2.,  3. in 4. dohodkovnem razredu za 10 % niţjo ceno programa in  

- 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 7 % niţjo ceno programa. 

 

Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolţna kriti del cene 

programa in imajo otroka vključenega v vrtec iz 1. člena tega sklepa v poldnevni ali krajši program, se 

zniţa plačilo tako, da plačajo za 7 % niţjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu. 

 

7. člen 

Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolţna kriti del cene 

programa vrtca in imajo otroka vključenega v vrtec, se ob predloţitvi dokazil o reševanju osnovnega 

stanovanjskega problema, dodatno zniţa plačilo vrtca za en dohodkovni razred, in sicer od 2. do 

vključno 6. dohodkovnega razreda. 

 

Vlagatelj, ki na vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja 

uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolni izjavo o materialni ogroţenosti zaradi odplačevanja 

stanovanjskega kredita, s katerim si druţina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za zniţanje 

vrtca skladno s prvim odstavkom, vlogi priloţiti naslednja dokazila:  

- kupoprodajno pogodbo ali izpisek iz zemljiške knjige za nakup stanovanja oziroma 

stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana ali gradbeno dovoljenje za gradnjo 

stanovanjske hiše na območju Mestne občine Ljubljana, 

- namensko kreditno pogodbo in  

- potrdilo banke o višini anuitete kredita.   

 

Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem zniţanju plačila vrtca odloča pristojni center za 

socialno delo.  

 

Pravica do zniţanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po 

vloţitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do zniţanega 

plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do 

zniţanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. 
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8. člen 

Staršem otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolţna kriti del cene 

programa in imajo otroka vključenega v javni vrtec izven območja Mestne občine Ljubljana, se plačilo 

dodatno zniţa tako, da plačajo za 7 % niţjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu. 

 

9. člen  

V primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih 

dolţna kriti del cene programa, financira oziroma sofinancira iz drţavnega proračuna, jim zniţanja iz 6., 

7. ali 8. člena ne pripadajo. 

 

10. člen 

Starši otrok, za katere je Mestna občina Ljubljana po veljavnih predpisih dolţna kriti del cene programa 

predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka 

enkrat letno v obdobju od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za 

neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolţni vrtcu pisno 

napovedati najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. 

 

O vlogi za koriščenje rezervacije izven termina iz prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali poškodbe 

otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, odloči organ Mestne uprave Mestne občine Ljubljana, 

pristojen za predšolsko vzgojo.  

 

Starši lahko koristijo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka v skupnem trajanju največ 2 

meseca letno. 

 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo le za 

otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev za otroka iz drţavnega proračuna. 

 

Za rezervacijo starši plačajo 30% od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda, brez 

upoštevanja dodatnih zniţanj iz 6. in 8. člena tega sklepa. 

 

11. člen 

Mestna občina Ljubljana bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolţna kriti del cene 

programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in 

ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih zniţanj in rezervacije po tem sklepu. 

 

12. člen 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 

javnih vrtcih, zniţanju plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 18/08, 93/08, 97/08 – popr., 

84/09 in 14/12). 

 

13. člen 

Ta sklep začne veljati prvega dne naslednjega meseca po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

Številka: 60202-11/2012- 

Ljubljana, dne   

               

 Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 

      Zoran JANKOVIĆ 
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OBRAZLOŢITEV 

 

 

1. PRAVNI TEMELJ 

 

Pravni temelj za sprejem Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih, zniţanju 

plačil in rezervaciji je podan v: 

- 28. členu in prvem odstavku 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 in 40/12 - 

ZUJF), ki dajeta pravno podlago za sprejem sklepa za določitev enotne cene za enake 

programe, ki velja za vse vrtce, ter določitev cene programa, ki jo določi občina ustanoviteljica, 

- 24. in 31. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 

40/11 in 40/12 - ZUJF), ki določa zniţanje plačila vrtca in upoštevanje drugih dejstev in 

okoliščin; 

-  78. členu Zakona za uravnoteţenje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), ki spreminja 

določila Zakona o vrtcih glede plačila staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več 

otrok;  

- Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo 

(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), ki določa metodologijo, po kateri se izračuna cena 

programa; 

- 27. členu Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 

besedilo in 15/12), ki določa, da Mestni svet sprejema akte MOL. 

 

 

2. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 

 

 

Nazadnje je Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdil cene programov v vrtcih, ki so začele veljati  

1. 3. 2008, kar pomeni da so v veljavnih cenah upoštevani stroški dela, materiala, materialnih in 

nematerialnih storitev in prehrane otrok po cenah iz jeseni 2007 in ne zagotavljajo potrebnega obsega 

sredstev za normalno delovanje vrtcev.  Cilj predlaganega sklepa je izvajati ustanoviteljske pravice po 

predpisih, zagotavljati nemoteno finančno poslovanje javnih zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna 

občina Ljubljana ter zagotavljati izvajanje javne sluţbe skladno s potrebami staršev in po predpisanih 

normativih in standardih. S sprejetjem predlaganega sklepa Mestna občina Ljubljana izpolni obveznost 

ustanovitelja, ki izhaja iz Zakona o vrtcih in Strategije razvoja vzgoje in izobraţevanja v MOL v 

obdobju 2009 – 2019, in sicer da uskladi cene v vrtcih skladno z veljavnim podzakonskim aktom in 

določi politiko Mestne občine Ljubljana za plačila staršev za programe v vrtcih. 

Cilj Mestne občine Ljubljana je, da vključi v vrtce čim več otrok, da zagotavlja visok nivo kakovosti v 

vrtcih in ohranja razmerje med ceno in plačili staršev kar se da ugodno za večino staršev, tako da v 

povprečju krijejo 20-25 % stroškov. V letu 2011 je njihovo plačilo v povprečju znašalo 117 eurov 

mesečno, kar pomeni 22 % kritje stroškov predšolske vzgoje v Mestni občini Ljubljana. S predlaganim 

sklepom to razmerje ohranjamo v okviru dolgoročnega cilja, ki sledi iz Strategije razvoja vzgoje in 

izobraţevanja v MOL v obdobju 2009 – 2019. Do leta 2005 smo v Mestni občini Ljubljana beleţili 

pribliţno enako, 65-68 % vključenost otrok v vrtce, nato se je povečevala ter v letu 2011 dosegla 85,1 

% vključenost. 

 

3. OCENA STANJA NA PODROČJU, KI GA AKT UREJA 

 

V Mestni občini Ljubljana deluje 23 javnih vrtcev, v katere je bilo v januarju  2012 vključenih 13.078 

otrok. Mestna občina Ljubljana je s kratkoročnimi ukrepi v letu 2011 na novo odprla 9 oddelkov v 

javnih vrtcih, tako da trenutno deluje 768 oddelkov. Od leta 2004 dalje do danes smo v MOL na novo 

odprli skupaj 118 novih oddelkov (2004: 650; 2012: 768).   
 

Nazadnje je Mestni svet Mestne občine Ljubljana potrdil cene programov v vrtcih, ki so začele veljati  

1. 3. 2008, hkrati pa zaradi enakega plačila staršev za enak program, določil tudi enake cene programov 

v vrtcih, kar predlagamo tudi v tem predlogu sklepa. To pomeni tudi enako plačilo staršev v vseh vrtcih 
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na območju Mestne občine Ljubljana v enakem programu, ki se razlikuje zgolj po dohodkovnih 

razredih, v katere so starši razporejeni na podlagi dohodkov in premoţenja druţine.  

 

Po primerjavi cen programov v vrtcih in plačil staršev v drugih občinah ugotavljamo, da so prav v 

ljubljanskih vrtcih  med najniţjimi, poleg tega pa v MOL omogočamo dvomesečno rezervacijo s 30% 

plačilom vrtca, ter zniţanje dohodkovnega razreda zaradi urejanja stanovanjskega vprašanja. 

 

Po Zakonu za uravnoteţenje javnih financ od 1. 6. 2012 velja, da če sta v vrtec vključena dva ali več 

otrok, plačajo starši za mlajšega otroka 30%  plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot zniţano 

plačilo, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva se zagotavljajo iz 

drţavnega proračuna (plačila staršev), medtem ko se celotno razliko v ceni programa (v povprečju 70%)  

krije iz proračuna MOL.  

 

Edina osnova za plačilo drugih občin in za plačilo staršev iz teh občin je zgolj veljavna cena programa, 

ki po Zakonu o vrtcih ne sme vsebovati investicij in investicijskega vzdrţevanja, zato je eden od ciljev 

predlaganega sklepa tudi uveljavitev nove podlage za sofinanciranje stroškov v vrtcih iz tega naslova. 

 

Z novim Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je pričel veljati 1. 1. 2012, se ureja 

postopek za uveljavljanje zniţanega plačila staršev za programe predšolske vzgoje v vrtcih, ki izvajajo 

javno sluţbo in lestvica dohodkovnih razredov ter določa dohodke in premoţenje, ki se upoštevajo za 

določitev plačila, kot tudi način njihovega izkazovanja in ugotavljanja. O dohodkovnih razredih po 

novem zakonu odločajo pristojni centri za socialno delo. 

 

 

3.1. ZNIŢANJE PLAČIL STARŠEV PO LETIH 

Ţe od uveljavitve pravilnika o plačilih staršev v letu 1996, je Mestni svet Mestne občine Ljubljana za 

svoje občane, ki imajo otroke v vrtcu, poleg zniţanja plačila po lestvici iz pravilnika, določal različna 

(mestna) dodatna zniţanja plačila in rezervacijo med počitnicami. Plačilo staršev je po sklepu Mestne 

občine  Ljubljana zniţano  

- od leta 1998-2002 za 10 % za vse starše, razporejene od 1. do 5. plačilnega razreda;  

- od leta 2002 je to dodatno zniţanje povečano še na starše v 6. plačilnem razredu in 

diferencirana različna višina popustov za starše v prvem in drugem starostnem obdobju; 

- od 1. 1. 2006 veljajo naslednji popusti: v programu prvega starostnega obdobja, vzgojno-

varstveni druţini in razvojnih oddelkih je 20% niţja cena, v programu drugega starostnega 

obdobja in kombiniranih oddelkih pa 14% niţja cena programa za starše; 

- od 1. 5. 2007 in od 1. 3. 2008 veljajo naslednji popusti: v programu prvega starostnega obdobja, 

vzgojno-varstveni druţini in razvojnih oddelkih je 22% niţja cena, v programu drugega 

starostnega obdobja in kombiniranih oddelkih pa 15% niţja cena programa za starše. 

 

3.2. PRIMERJAVA CEN PROGRAMOV Z DRUGIMI OBČINAMI 

 

Tabela 1: Plačila staršev in cene programov  v vrtcih v prvem starostnem obdobju, po vrstnem redu 

glede na ceno programa z mestnim popustom, Slovenija 

I. STAROSTNA 

SKUPINA 

Veljavna 

cena 

programa  popusti 

Cena 

programa z 

mestnim 

popustom 

plačilo 

staršev 

1.R 

plačilo 

staršev 

2.R 

plačilo 

staršev 

3.R 

plačilo 

staršev 

4.R 

plačilo 

staršev 

5.R 

plačilo 

staršev 

6.R 

plačilo 

staršev 

7.R 

plačilo 

staršev 

8.R 

plačilo 

staršev 

9.R veljavnost 

MESTNA OBČINA 

MURSKA SOBOTA 401 18,12% 328 0 33 66 99 115 141 174 217 253 1.1.2012 

MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA2 474 22,00% 370 0 37 74 111 129 159 196 244 285 1.3.2008 

MESTNA OBČINA 

MARIBOR1 453 

23% in 

14% 

349 EUR             

in                 

390 EUR 0 35 70 105 122 150 207 257 300 1.5.2010 

MESTNA OBČINA 

CELJE 432 9,09% 392 0 39 78 118 137 169 208 259 302 1.6.2012 

MESTNA OBČINA 

PTUJ 483 13,10% 420 0 42 84 126 147 181 223 277 323 1.2.2009 
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OBČINA DOL PRI 

LJUBLJANI 470 10% 423 0 42 85 127 148 182 224 279 325 1.1.2010 

MESTNA OBČINA 

NOVO MESTO-

VRTEC PEDENJPED 475 10% 427 0 43 85 128 149 184 226 282 329 1.2.2009 

OBČINA IG 430   430 0 43 86 129 151 185 228 284 331 1.1.2008 

MESTNA OBČINA 

VELENJE 443   443 0 44 89 133 155 190 235 292 341 1.4.2012 

OBČINA DOMŢALE 443   443 0 44 89 133 155 191 235 293 341 1.1.2009 

MESTNA OBČINA 

KRANJ 477 4,00% 458 0 46 92 137 160 197 243 302 352 1.3.2011 

MESTNA OBČINA 

SLOVENJ GRADEC 460   460 0 46 92 138 161 198 244 304 354 1.2.2009 

OBČINA MEDVODE 501 8% 461 0 46 92 138 161 198 244 304 355 1.4.2009 

OBČINA KAMNIK 516 8,40% 472 0 47 94 142 165 203 250 312 364 1.4.2009 

OBČINA 

GROSUPLJE 485   485 0 49 97 146 170 209 257 320 374 1.2.2009 

OBČINA 

ŠKOFLJICA 517 4,20% 496 0 50 99 149 173 213 263 327 382 1.5.2009 

OBČINA 

BREZOVICA 498   498 0 50 100 149 174 214 264 329 383 1.1.2009 

MESTNA OBČINA 

NOVA GORICA 512   512 0 51 102 154 179 220 271 338 394 1.5.2011 

MESTNA OBČINA 

KOPER 518   518 0 52 104 155 181 223 275 342 399 1.1.2012 

1 23% od  1. do 5. razreda in 14% od 6. do 8. razreda 

         2 stanovanjski kredit 

          

Tabela 2: Plačila staršev in cene programov  v vrtcih v drugem starostnem obdobju, po vrstnem redu 

glede na ceno programa z mestnim popustom, Slovenija 

II. STAROSTNO 

OBDOBJE 

Veljavna 

cena 

programa  popusti 

Cena 

programa z 

mestnim 

popustom 

plačilo 

staršev 

1.R 

plačilo 

staršev 

2.R 

plačilo 

staršev 

3.R 

plačilo 

staršev 

4.R 

plačilo 

staršev 

5.R 

plačilo 

staršev 

6.R 

plačilo 

staršev 

7.R 

plačilo 

staršev 

8.R 

plačilo 

staršev 

9.R veljavnost 

MESTNA OBČINA 

LJUBLJANA2 335 15% 285 0 28 57 85 100 122 151 188 219 1.3.2008 

MESTNA OBČINA 

CELJE 326 9,09% 296 0 30 59 89 104 127 157 196 228 1.7.2009 

MESTNA OBČINA 

MARIBOR1 326 

17% in 

7% 

271  in             

303  0 27 54 81 95 116 161 200 233 1.5.2010 

OBČINA MEDVODE 330 6% 310 0 31 62 93 109 133 164 205 239 1.4.2009 

OBČINA DOL PRI 

LJUBLJANI 350 10% 315 0 31 63 94 110 135 167 208 242 1.1.2010 

MESTNA OBČINA 

MURSKA SOBOTA 401 18,12% 328 0 33 66 99 115 141 174 217 253 1.1.2012 

MESTNA OBČINA 

NOVO MESTO-

VRTEC PEDENJPED 358,81 8% 330 0 33 66 99 116 142 175 218 254 1.2.2009 

OBČINA IG 333   333 0 33 67 100 116 143 176 220 256 1.1.2008 

OBČINA KAMNIK 375 10,93% 334 0 33 67 100 117 144 177 220 257 1.4.2009 

OBČINA DOMŢALE 335   335 0 34 67 101 117 144 178 221 258 1.1.2009 

MESTNA OBČINA 

VELENJE 343   343 0 34 69 103 120 147 182 226 264 1.4.2012 

MESTNA OBČINA 

SLOVENJ GRADEC 345   345 0 35 69 104 121 149 183 228 266 1.2.2009 

MESTNA OBČINA 

KOPER 350   350 0 35 70 105 123 151 186 231 270 1.1.2012 

MESTNA OBČINA 

KRANJ 373 5,70% 351 0 35 70 105 123 151 186 232 271 1.3.2011 

OBČINA 

ŠKOFLJICA 377 4,60% 360 0 36 72 108 126 155 191 237 277 1.5.2009 
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MESTNA OBČINA 

PTUJ 388 6,50% 363 0 36 73 109 127 156 192 239 279 1.2.2009 

OBČINA 

BREZOVICA 367   367 0 37 73 110 128 158 195 242 283 1.1.2009 

MESTNA OBČINA 

NOVA GORICA 375   375 0 37 75 112 131 161 198 247 288 1.5.2011 

OBČINA 

GROSUPLJE 382   382 0 38 76 114 134 164 202 252 294 1.2.2009 
1 17%  od 1. do 5. razreda, od 6. do 9. razreda 7% 
2 stanovanjski kredit 

 

4. POGLAVITNE REŠITVE 

 

1. in 2. člen 
Na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

sluţbo, in planiranih sredstev za predšolsko vzgojo predlagamo, da Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana sprejme predlagani Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih, zniţanju 

plačil staršev in rezervaciji. Te cene se bodo uporabile za financiranje javnih vrtcev v Mestni občini 

Ljubljana in povečala osnova za plačila drugih občin. Prav tako bodo cene predstavljale podlago za 

določitev plačila staršev. V cenah programov so zajeti stroški vzgoje, varstva in prehrane otrok za 

programe do devet ur dnevno.  

 

Predlagamo, da se skladno z določbo 28. člena Zakona o vrtcih ohranijo enotne cene programov v 

vrtcih Mestne občine Ljubljana, saj določba prinaša rešitev, da v primeru, ko je lokalna skupnost 

ustanoviteljica več vrtcev, lahko oblikuje enotno ceno za enake programe, ki se uporablja za vse vrtce 

kot osnova za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev, ki jo krije občina 

zavezanka. S tem pomeni tudi enako plačilo staršev v vseh vrtcih na območju Mestne občine Ljubljana 

v enakem programu, ki se razlikuje le glede na razred, v katerega so starši razporejeni na podlagi 

dohodkov in premoţenja druţine.  

 

Predlog cen vsebuje zgolj povečana sredstva za materialne stroške z 44,03 eurov na 55 eurov na 

otroka mesečno, s čimer zagotavljamo vrtcem normalne pogoje dela in materialno stabilnost, znesek 

predstavlja ţe doseţeno povprečno porabo v vrtcih v letu 2010, zlasti za povečane stroške energentov.  

 

S sprejetjem predlaganega sklepa se bodo cene programov v vrtcih povečale v prvem starostnem 

obdobju za 2,3 %, v drugem starostnem obdobju pa za 3,3 %. Po letu 2008 v ceni prvič 

povečujemo sredstva za materialne stroške vrtcev in jim s tem zagotavljamo normalno 

poslovanje.  

 

Plačila staršev v prvem starostnem obdobju ob upoštevanju predloga povečanja cen, učinkov nove 

lestvice po ZUPJS in zniţanja mestnih popustov se v prvih treh dohodkovnih razredih (2., 3. in 4. 

razred) v povprečju povečajo za 4,9 % in v zadnjih petih dohodkovnih razredih (5. do 9. razred) 

za 12,8 %; v drugem starostnem obdobju pa v prvih treh dohodkovnih razredih (2., 3. in 4. razred) 

za 9,4 % in zadnjih petih razredih (5. do 9. razred) za 13 % (natančni pregled v naslednji tabeli). 

Plačila staršev se po predlogu v povprečju povečajo za 10,8% (2,8% cene in 8% zniţani mestni 

popusti). Mestni popusti za starše iz drugih občin ne veljajo, razen če le-te iz svojega proračuna 

zagotovijo celotno razliko v ceni.  

 

Po predlogu sklepa in novi lestvici za plačilo staršev v vrtcih po ZUPJS, se plačilo staršev v 

najniţjem, t.j. drugem dohodkovnem razredu poveča za 2 eura (prvo starostno obdobje), v 

drugem starostnem obdobju pa za 3 eure mesečno.  

 

Plačilo staršev se bo po predlogu sklepa v najvišjem, 9. dohodkovnem razredu, povečalo za 36 

eurov (s 285 na 321 eurov, prvo starostno obdobje) in v drugem starostnem obdobju za 29 eurov 

(z 219 na 248 eurov). S tem se cene za starše v ljubljanskih vrtcih še vedno uvrščajo med štiri 

oziroma pet najcenejših mestnih in obljubljanskih občin.  
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Na novo uvajamo ceno za oddelke 3-4 letnih otrok, saj je to program, ki predstavlja prehod iz prvega v 

drugo starostno obdobje in je cena potrebna zaradi laţje premestitve otrok med letom, s tem pa moţnost 

vključitve več otrok v vrtce med letom. Ker ob pripravi predloga sklepa v nobenem vrtcu ne izvajajo 

poldnevnih programov, predlagamo cene poldnevnih programov »na zalogo«, da bodo imeli vrtci 

osnovo za financiranje in določitev plačila staršev za eventualno odprtje oddelkov.  

 

Cicibanove urice kot promocijo javnih vrtcev in moţnost vključevanja otrok izven vrtca v 

institucionalne programe trenutno izvajajo štirje vrtci, stroške programa glede na poročilo o izvedenih 

urah financiramo iz proračuna Mestne občine Ljubljana, v predlogu sklepa pa oblikujemo simbolično 

plačilo staršev, saj ta prispevek staršev predstavlja le pokritje materialnih stroškov, razliko za stroške 

pokrijemo iz proračuna Mestne občine Ljubljana.  

 

Tabela 3: Primerjava plačil staršev po veljavnem sklepu in predlogu  

            

Cenik za starše po veljavnem sklepu  Cenik za starše po predlogu  

DR 

Dohodkovni 

razred (v 

bruto 

dohodkih 

na 

druţinskega 

člana ) 

plačilo 

staršev v 

odstotkov 

od cene 

programa 

izračun 

plačila 

staršev 

prvo st. 

obdobje z 

mestnimi 

popusti 

izračun 

plačila 

staršev 

drugo st. 

obdobje z 

mestnimi 

popusti 

izračun 

plačila 

staršev prvo 

st. obdobje 

- samo po 

zakonu 

izračun 

plačila 

staršev 

drugo st. 

obdobje - 

samo po 

zakonu 

izračun 

plačila 

staršev 

prvo st. 

obdobje z 

dodatnimi 

zniţanji 

izračun 

plačila 

staršev 

drugo st. 

obdobje z 

dodatnimi 

zniţanji 

povečanje 

plačila 

staršev 

prvo st. 

obdobje v 

EVR 

povečanje 

plačila 

staršev 

drugo st. 

obdobje v 

EVR 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  do 18 % 0%                 

2.  

nad 18 % do 

30 % 10% 37 28 49 35 39
1
 31 2 3 

3.  

nad 30 % do 

36 % 20% 74 57 97 69 78 62 4 5 

4.  

nad 36 % do 

42 % 30% 111 85 146 104 116 93 5 8 

5.  

nad 42 % do 

53 % 35% 129 100 170 121 146 113 17 13 

6.  

nad 53 % do 

64 % 43% 159 122 209 149 179 138 20 16 

7.  

nad 64 % do 

82 % 53% 196 151 257 183 221 171 25 20 

8.  

nad 82 % do 

99 % 66% 244 188 320 228 275 212 31 24 

9.  nad 99 % 77% 285 219 373 266 321 248 36 29 

           cena programa 474 335 

  
485 346 

 
 

 

3. člen 

Predlagamo enako višino sredstev za ţivila za otroke.  

 

4. člen 

Predlog je za povečanje stroškov materiala in storitev v vseh programih z 44,03 eurov na otroka na 55 

eurov na otroka, in sicer se vrtcem sredstva zagotavlja v tekočem koledarskem letu.  

 

 

 

                                                 
1 Nov cenik navajamo na zaokroţena cela števila, zaradi poenostavitve obračunavanja plačila staršev v vrtcih, zato se decimalke pri odstotkih 

nekoliko razlikujejo od izračunanih. 
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5. člen 

Člen ostaja vsebinsko enak kot 4. člen v trenutno veljavnem sklepu; zaradi večje transparentnosti 

zavezuje vrtce, da obvestijo tudi pristojni oddelek za predšolsko vzgojo, o stroških otrok s posebnimi 

potrebami, saj je Mestna občina Ljubljana plačnik teh stroškov. Stroške vrtci izračunavajo po 

metodologiji, ki jo predpiše minister za šolstvo.  

 

6. člen 

Predlagamo nadaljevanje dodatnega zniţanja plačil  staršev s spremembami po razredih v prvem 

starostnem obdobju, vzgojno-varstveni druţini in razvojnih oddelkih: 

- 1. dohodkovnem razredu so starši oproščeni plačila, 

- 2.,  3. in 4. dohodkovnem razredu za 20 % niţjo ceno programa in  

- 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 14 % niţjo ceno programa, 

ter v programu drugega starostnega obdobja, oddelkih 3-4 letnih otrok in kombiniranih oddelkih pa: 

- 1. dohodkovnem razredu so starši oproščeni plačila, 

- 2.,  3. in 4. dohodkovnem razredu za 10 % niţjo ceno programa in  

- 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 7 % niţjo ceno programa. 

 

Ob predlogu povečanja cen programov v vrtcih ter ob spremembi dodatnih mestnih zniţanj ter enaki 

rezervaciji bodo starši v letu 2012 po oceni pokrili 22 - 25 % stroškov programov predšolske vzgoje.  

 

Za otroke v poldnevnih ali krajših programih, če bo do oblikovanja teh oddelkov prišlo v naslednjem 

šolskem letu, predlagamo dodatno zniţanje plačila staršev iz 17% na 7 %, v enakem odstotku 

zmanjšanih mestnih popustov, kot je tudi predlog za dnevne programe. 

 

7. člen 

Niţanje razredov za starše za stanovanjski kredit smo uredili na 14. seji MS MOL dne 13. 2. 2012, zato 

jih v sklepu zgolj urejamo kot čistopis sklepa. 

 

8. člen 

V predlogu sklepa zniţujemo dodatno zniţanje plačila staršev za otroke s stalnim prebivališčem v 

Mestni občini Ljubljana, ki obiskujejo vrtce izven naše občine iz 17 % na 7 %, v enakem odstotku 

zmanjšanih mestnih popustov, kot je tudi predlog za programe v MOL. 

 

9. člen 

V tem členu nadaljujemo vsebinsko enako rešitev kot doslej, kar pomeni, da do dodatnih zniţanj niso 

upravičeni starši, ki imajo brezplačni vrtec oziroma ga plačujejo za drugega otroka v višini 30%, 

skladno z določbami 77. in 78. člena Zakona za uravnoteţenje javnih financ, ki spreminjajo določbi 29. 

in 32. člena Zakona o vrtcih. 

 

10. člen 

Rezervacijo, kot dodatno ugodnost za starše zlasti v poletnih mesecih ob dopustih, in kritje vsaj 

minimalnega kritja stroškov v vrtcih uporablja pribliţno 30 slovenskih občin. Predlog rezervacije ostaja 

nespremenjen,  kot je veljavni sklep. Pri rezervaciji predlagamo, da se ohrani »zdravstvena rezervacija« 

v primeru bolezni ali poškodbe otroka. Rezervacijo lahko uporabljajo tudi otroci iz drugih občin, če le-

te soglašajo in razliko v ceni v celoti plačajo iz svojega proračuna.  

 

11. člen 

Predstavlja izvedbeni način poravnave razlike za stroške, ki nastanejo zaradi dodatnih zniţanj. 

 

 

5. OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC SPREJEMA AKTA 

 

Po Zakonu o vrtcih in Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 

javno sluţbo, mora razliko v ceni programa in vse dodatne stroške, ki ne smejo biti del cene programov 

v vrtcih (investicije in drugi stroški) kriti občina ustanoviteljica. Prav tako se iz proračuna Mestne 

občine Ljubljana krijejo stroški za dodatna zniţanja plačila staršev (mestni popusti) in rezervacije.  
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S sprejetjem predlaganega sklepa se bodo cene programov v vrtcih povečale v prvem starostnem 

obdobju za 2,3% in v drugem starostnem obdobju za 3,3% (oziroma v povprečju za 2,8%), zaradi 

povečanja sredstev za kritje podhranjenih materialnih stroškov (ogrevanje, elektrika, itd.) v višini 11 

eurov mesečno na otroka. Za izvajanje sklepa na letni ravni potrebujemo dodatno 1,7 milijona eurov, ki 

jih bomo zagotovili s povečanimi plačili staršev ter plačili drugih občin. Da bomo zagotovili ves 

potreben obseg potrebnih sredstev za vrtce, se bodo zniţali mestni popusti za starše, tako da se bodo 

plačila staršev v povprečju povečala za 10,8%, od tega v povprečju 2,8% zaradi povečane cene in 

nadaljnjih povprečnih 8 odstotnih točk zaradi zniţanja mestnih popustov za starše. S tem še vedno 

zagotavljamo strateški cilj pokritja stroškov v vrtcih s strani staršev v višini 22-25% stroškov, hkrati pa 

ostajajo ljubljanski vrtci za starše med najcenejšimi.  

 

 

Pripravila: 

Nataša KALUŢA, višja svetovalka 

 

 

        Marija FABČIČ 

        Vodja oddelka  
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PRILOGE: 

 

 

 

IZRAČUN CENE  PROGRAMOV PO METODOLOGIJI  

 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo, je osnovni 

akt, po katerem se enkrat letno izračuna stroške in cene programov v vrtcih. Za razdelitev stroškov se 

upošteva najvišji normativ števila otrok, ki velja za oblikovanje posamezne vrste oddelka v 

posameznem programu, pri tem pa se upošteva tudi t.i. fleksibilni normativ. Mestna občina Ljubljana je 

skladno z drugim odstavkom 17. člena Zakona o vrtcih s Sklepom o določitvi števila otrok v oddelkih v 

vrtcih v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, št. 130/03 in 101/09) določila  najmanjše in največje 

število otrok v posameznem oddelku ter določila tudi, da se to število v izjemnih primerih lahko poveča 

za največ dva otroka.  

 

Normativna ureditev prinaša razlike v razponu pri oblikovanju posameznih oddelkov. Po Pravilniku o 

normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 

82/05, 76/08, 77/09, 79/09 -  popr., 102/09 in 105/10; v nadaljevanju: Pravilnik o normativih) je 

določeno najmanjše in največje število otrok v oddelkih (34. člen).  

 

Cene v vrtcih predstavljajo osnovo za: 

- plačilo razlike za druge občine, zavezanke za plačilo, kjer imajo otroci stalno prebivališče, vrtec 

pa obiskujejo v Ljubljani (teh otrok je pribliţno 6,4 % od vseh v vrtec vključenih otrok) 

- določitev mesečnega plačila staršev (iz Mestne občine Ljubljana in izven Mestne občine 

Ljubljana) in  

- financiranje javnih vrtcev v Mestni občini Ljubljana (materialni stroški in ţivila za otroke, 

plače se financirajo iz proračunske postavke), 

- financiranje zasebnih vrtcev (85 % sredstev). 

 

V cenah programov v vrtcih po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno sluţbo,  so vključeni stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški ţivil za otroke, 

ne smejo pa biti vključeni naslednji stroški:   

- po Zakonu o vrtcih v ceni programa ne sme biti sredstev za investicije in investicijsko 

vzdrţevanje;  

- po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo, 

ne sme biti v ceni drugih stroškov, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v 

okviru javne sluţbe, kot so odpravnine preseţnim 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. 

 

Elementi cene po pravilniku so:  

1. stroški dela za zaposlene v vrtcih skladno z normativi in standardi za dejavnost; 

2. sredstva za stroške materiala in storitev; ki znašajo v prvem starostnem obdobju, razvojnih 

oddelkih, vzgojno-varstveni druţini, drugem starostnem obdobju, oddelkih 3-4 letnih otrok in 

kombiniranih oddelkih 55 eurov; 

3. sredstva za stroške ţivil za otroke; v Mestni občini Ljubljana  v enakem znesku za vse otroke v 

vrtcih v višini 38,85 eurov na otroka. 
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1. V sredstvih dela so upoštevane: bruto plače, 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 ter solidarnostne pomoči.  

 

2. V stroških materiala in storitev so v izračunu cen programa upoštevan znesek v višini 55 eurov na 

otroka, ki je enak za vse otroke v vseh programih.  

 

Stroški materiala in storitev po pravilniku o metodologiji vsebujejo:  

a) funkcionalne stroške objektov za: ogrevanje (kurjava, dimnikarske storitve), elektriko, plin, vodo, 

komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje prostorov, tekoče 

vzdrţevanje prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov, uporabo in vzdrţevanje 

vozil za prevoz hrane; 

 

b) funkcionalne stroške osnovne dejavnosti za: didaktična sredstva in igrače, stalno strokovno 

izpopolnjevanje 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 in podobno), drobni inventar; 

 

c) druge specifične namenske stroške. 

 

3. V sredstvih za stroške ţivil za otroke so v izračunu cen programa upoštevan znesek v višini 38,85 

eurov na otroka, ki je enak za vse otroke v vseh programih.  

 

 

 


