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PREDLOG 

Na podlagi 28., 28. b in 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), 24. in 31. člena Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, 

št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 

57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17 in 77/18), 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 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 

– uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ……… seji ………….. 

sprejel 

 

S K L E P 

o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše 

 

1. člen 

 

Cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Ljubljana: Vrtec Andersen, Rašiška ulica 7, 

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

Kolezija, Pod bukvami 11, 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 

Župančiča, 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 v eurih: 
 

Dnevni programi:  Cena v eurih 

 Prvo starostno obdobje      576 

 Drugo starostno obdobje   418  

 Kombinirani oddelki     446  

 Oddelki 3 – 4 letnih otrok 439 

 Razvojni oddelek  1.174 

 
 

2. člen 

 

Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah dnevnih programov vrtcev iz prejšnjega člena, 

znašajo 44 eurov mesečno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za 

stroške neporabljenih živil. Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do devete ure, vrtec zniža 

ceno programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-0911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4935
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2525
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-3387
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1910
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-0370
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-2139
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3548
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-2374
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3503
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1639
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2254
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3928
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2917
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3595
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-3752
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-4341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-3472
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5536
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3692
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3. člen 

 

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

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

Ljubljana, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo: 

a) v programu prvega starostnega obdobja in razvojnih oddelkih v: 

– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 23,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred 

in 

– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 17,5 % nižje plačilo za svoj dohodkovni razred, 

b) v programu drugega starostnega obdobja v: 

– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 15 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred in  

– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 12,5 %  nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni 

razred, 

c) v kombiniranih oddelkih v: 

– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 13 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred in  

– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 10 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni 

razred, 

d) v oddelkih 3 – 4 letnih otrok v: 

– 2., 3. in 4. dohodkovnem razredu za 11,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni razred 

in  

– 5., 6., 7., 8. in 9. dohodkovnem razredu za 8,5 % nižje plačilo od plačila za svoj dohodkovni 

razred. 

 

4. člen 

 

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

programa vrtca in so razporejeni od 2. do vključno 6. dohodkovnega razreda ter imajo otroka 

vključenega v javni vrtec, se ob predložitvi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, 

dodatno zniža 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 ogroženosti zaradi odplačevanja 

stanovanjskega kredita, s katerim si družina rešuje osnovni stanovanjski problem, mora za znižanje 

vrtca skladno s prejšnjim odstavkom vlogi priložiti 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 znižanju plačila vrtca odloča pristojni center za socialno 

delo.  

 

5. člen 

 

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

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

dodatno zniža tako, da plačajo za 7 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.  

 

 

 

 



4 

 

6. člen 

 

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

programa in se jim plačilo sofinancira iz državnega proračuna, dodatna znižanja iz 3., 4. ali 5. člena 

tega sklepa ne pripadajo. 

 

7. člen 

 

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

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

otroka v obdobju od 1. junija do 30. septembra tekočega leta. Starši so jo dolžni vrtcu pisno 

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

 

Starši otrok iz prejšnjega odstavka lahko izven termina iz prejšnjega odstavka v primeru bolezni ali 

poškodbe otroka, na podlagi ustreznih zdravniških potrdil, uveljavijo zdravstveno rezervacijo. Starši 

so dolžni vlogo za koriščenje zdravstvene rezervacije predložiti v obravnavo vrtcu najkasneje v roku 

sedmih koledarskih dni po prvem dnevu ponovne prisotnosti otroka v vrtcu.  

 

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo za namen iz prvega in drugega odstavka tega člena za 

neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca v koledarskem letu. 

 

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 državnega proračuna. 

 

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

dodatnih znižanj iz 3. in 5. člena tega sklepa. 

 

8. člen 

 

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

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

staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih ugodnosti za starše po tem sklepu.  

 

9. člen 

 

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

javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervaciji (Uradni list RS, št. 57/12).  

 

10.  člen 

 

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. septembrom 2019.  

 

Številka:  

Ljubljana, dne   

 

 

  
Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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Obrazložitev 

predloga Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih in dodatnih 

ugodnosti za starše 

 

1. Pravni temelji 

 

Pravni temelji za sprejem predloga Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih 

vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše so:  

- 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 in 14/15 – ZUUJFO), ki v 28. 

členu daje pravno podlago za sprejem sklepa za določitev enotne cene za enake programe, ki 

velja za vse vrtce; v 28. b členu določa, da občina lahko s svojim aktom določi dodatno 

znižanje plačila staršev za vrtec ter v 31. členu, da cene programov določi pristojni organ 

občine ustanoviteljice, 

- Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 – ZŠtip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 

38/16 – odl. US in 51/16 – odl. US), ki v 24. členu določa mejo dohodkov za ugotavljanje 

višine plačila vrtca glede na uvrstitev v dohodkovni razred in v 31. členu določa možnost 

znižanja plačila vrtca zaradi upoštevanja drugih  dejstev in okoliščin, 

- 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), ki določa metodologijo, po kateri se 

izračuna cena programa,  

- Statut Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/16 – uradno prečiščeno besedilo), ki v 

27. členu določa, da mestni svet sprejema akte Mestne občine Ljubljana. 

 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

 

Trenutno veljavne cene za vse javne vrtce na območju Mestne občine Ljubljana (v nadaljnjem 

besedilu: MOL) so enotne od 1. 3. 2008. Zadnje povečanje cen je bilo 1. 8. 2012, in sicer smo povečali 

le materialne stroške iz 44,03 eurov na 55,00 eurov mesečno na otroka. Plačilo staršev se je v drugem 

dohodkovnem razredu povečalo za 2 eura (prvo starostno obdobje) in 3 eure (drugo starostno obdobje) 

in v najvišjem 9. dohodkovnem razredu za 36 eurov (prvo starostno obdobje) in 29 eurov (drugo 

starostno obdobje). Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo, in enotnih izhodišč so vrtci posredovali izračune novih cen programov po 

posameznih elementih. 

 

Razlogi za izračun predlogov novih cen programov: 

 

- za starše se cene v vrtcih niso povečale že od leta 2008, le z manjšo uskladitvijo za materialne 

stroške v višini 11 eurov v letu 2012, kar je predstavljalo 2 % v strukturi cene programa. 

Povečanje je pretežno bremenilo proračun MOL, starši pa so plačali le manjši del; 

- največja razlika je pri plačah zaposlenih, ki predstavljajo približno 80 % cene: 

 v veljavnih cenah programov so upoštevani stroški dela zaposlenih iz jeseni leta 2007 

v skupnem obsegu 51.229.000 eurov oziroma v povprečju 305,85 eurov mesečno na 

otroka. Pri izračunu vrtcev znaša letni obseg sredstev stroškov dela v višini 

62.282.000 eurov oziroma v povprečju 371,84 eurov mesečno na otroka, ki vsebuje 

vse spremembe, povezane s plačno zakonodajo od leta 2007 dalje. Razlika znaša 

11.053.000 eurov oziroma v povprečju 65,99 eura mesečno na otroka ali 21,5 %. 

Povprečne mesečne plače prebivalcev Ljubljane so se v tem obdobju povečale za 

26,2 % (na ravni Slovenije pa za 30,8 %); 

- v veljavnih cenah programov so upoštevana sredstva za kritje materialnih stroškov v višini 55 

eurov na otroka mesečno, kar so imeli vrtci upoštevano v cenah od leta 2012, medtem ko so se 

fiksni stroški poslovanja povečali za 12,7 %. K rasti stroškov prispevajo tudi vedno strožji 

predpisi in smernice za vrtce na različnih področjih (sanitarni, energetski, varstvo pri delu, 

vključevanje lokalno pridelane hrane,…); 
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- v veljavnih cenah programov so upoštevana sredstva za kritje stroškov živil v višini 38,85 eurov 

na otroka mesečno, od leta 2008 v nespremenjenem znesku, stroški pa so se povečali za 14,5 %. 

 

Od leta 2012 pa do danes se je spreminjalo tako število oddelkov v vrtcih kot njihova struktura, prav 

tako so se sprostile plače in napredovanja in povečali ostali stroški, hkrati pa imamo plačila staršev 

med najnižjimi v državi, zato ocenjujemo, da je potrebna korekcija veljavnih cen programov 

predšolske vzgoje v Mestni občini Ljubljana z dejanskim stanjem. 

 

 

3. Ocena stanja na področju, ki ga akt ureja 

 

V MOL deluje 23 javnih vrtcev, vanje je vključenih 13.582 otrok v 785 oddelkih na 105 lokacijah. 

Vključenost otrok v vrtce znaša visokih 92,3 %, s čemer presegamo slovenske in evropske cilje, kar je 

posledica intenzivnega vlaganja v novo infrastrukturo, kakovostnih programov v vrtcih in socialne 

politike, po kateri se staršem glede na dohodke določi nižji odstotek plačila, kar še dodatno 

pospešujemo s proračunskimi sredstvi MOL.  

 

V tabeli prikazujemo pregled rasti sredstev staršev in MOL za programe predšolske vzgoje v javnih 

vrtcih v MOL, doplačila MOL se povečujejo zaradi vedno večjih stroškov dela, na katere MOL nima 

vpliva, in ker je cena programov nespremenjena od leta 2008 oziroma 2012, je vedno višje stroške v 

vrtcih kril le ustanovitelj MOL. 

 

Tabela 1: Pregled rasti sredstev staršev in MOL za programe predšolske vzgoje v javnih vrtcih v MOL 

 

Leto 
Število vključenih 

otrok v vrtce 
Doplačila MOL za programe v 

vrtcih v eurih letno 

2008 11.639 42.677.290 

2019 13.582 51.664.000 

2020 13.500 52.157.000 

 

Poleg sredstev za programe v vrtcih, MOL iz svojega proračuna namenja še obsežna sredstva za 

investicije in investicijsko vzdrževanje, kar ne bremeni staršev, saj ti stroški niso vključeni v ceno 

programov.  V obdobju po letu 2006 smo v vrtcih zamenjali vse azbestne strehe, statično in energetsko 

sanirali stavbe, obnovili igrišča, igralnice za otroke in zgradili nove večnamenske prostore za 

sproščeno in varno igro otrok. Zgradili smo 104 nove oddelke, tako da smo omogočili vstop v vrtec za 

dodatnih 3.028 otrok.  

 

Za izvajanje programov v vzgoji in izobraževanju smo iz proračuna MOL od leta 2006 do 2019 

namenili 1.049.000.000 eurov, od tega za investicije in investicijsko vzdrževanje v objekte v vzgoji in 

izobraževanju 246.000.000 eurov, dodatno pa smo pridobili še 15.200.000 eurov nepovratnih 

sredstev.  

 

Trenutno so plačila staršev v ljubljanskih vrtcih med mestnimi občinami najnižja, saj cene zanje nismo 

povečali že vse od leta 2012.  

 

Tabela 2: Primerjava plačil staršev po občinah – 1. starostno obdobje: 

 

 

Prejšnja plačila staršev Veljavna plačila staršev Povečanje 

PRVO 

STAROSTNO 

OBDOBJE 

Veljavnost 

od 

Plačilo 

staršev 

2. DR 

Plačilo 

staršev 

5.DR 

Plačilo 

staršev 

9. DR 

Veljavnost 

od 

Plačilo 

staršev 

2. DR 

Plačilo 

staršev 

5.DR 

Plačilo 

staršev 

9.DR 

Indeks 

poveča

nja  

Razlika 

2. DR 

Razlika 

5. DR 

Razlika 

9. DR 

CELJE 1.12.2017 42,00 147,01 323,42 1.05.2019 44,72 156,53 344,36 106,5 2,72 9,52 20,94 
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KOPER 1.03.2016 48,70 170,45 374,99 1.03.2019 49,50 173,25 381,15 101,6 0,80 2,80 6,16 

KRANJ 1.10.2017 48,02 168,06 369,74 1.02.2019 49,49 173,22 381,08 103,1 1,47 5,16 11,34 

MARIBOR 1.06.2018 36,12 126,24 310,64 1.05.2019 38,19 133,67 328,45 105,7 2,07 7,43 17,81 

MURSKA 

SOBOTA 
1.03.2016 33,66 117,81 259,18 1.02.2019 36,95 129,33 284,52 109,8 3,29 11,52 25,33 

NOVA 

GORICA 
1.02.2018 50,73 177,56 390,62 1.02.2019 51,44 180,02 396,05 101,4 0,70 2,47 5,43 

NOVO 

MESTO 
12.02.2018 43,52 152,32 335,09 1.04.2019 46,43 162,52 357,55 106,7 2,92 10,21 22,45 

PTUJ 1.03.2018 44,80 156,81 344,99 1.02.2019 47,58 166,52 366,35 106,2 2,77 9,71 21,37 

SLOVENJ 

GRADEC 
1.11.2017 43,00 150,49 331,08 1.03.2019 45,99 160,98 354,15 107,0 3,00 10,48 23,06 

VELENJE 1.10.2017 42,65 149,28 328,42 1.02.2019 46,92 164,21 361,26 110,0 4,27 14,93 32,84 

BREZOVICA 1.09.2016 49,80 174,30 383,46 1.03.2019 53,20 186,20 409,64 106,8 3,40 11,90 26,18 

LJUBLJANA 

- 2008 
1.03.2008 36,97 129,40 284,68 1.08.2012 38,80 145,99 321,17 

104,94/         

112,82 
1,83 16,59 36,49 

LJUBLJANA 

- 

VELJAVNA/

PREDLOG 

1.08.2012 38,80 145,99 321,17 1.09.2019 44,06 166,32 365,90 114 5,26 20,33 44,73 

 

Tabela 3: Primerjava plačil staršev po občinah – 2. starostno obdobje: 

 

 

Prejšnja plačila staršev Veljavna plačila staršev Povečanje 

DRUGO 

STAROSTNO 

OBDOBJE 

Veljavnost 

od 

Plačilo 

staršev 

2. DR 

Plačilo 

staršev 

5.DR 

Plačilo 

staršev 

9.DR 

Veljavnost 

od 

Plačilo 

staršev 

2. DR 

Plačilo 

staršev 

5.DR 

Plačilo 

staršev 

9.DR 

Indeks 

poveča

nja  

Razlika 

v 2. DR 

Razlika 

5. DR 

Razlika 

9. DR 

CELJE 1.12.2017 31,30 109,53 240,97 1.05.2019 33,44 117,04 257,49 106,9 2,15 7,51 16,52 

KOPER 1.03.2016 34,30 120,05 264,11 1.03.2019 38,00 133,00 292,60 110,8 3,70 12,95 28,49 

KRANJ 1.10.2017 35,38 123,82 272,40 1.02.2019 37,37 130,79 287,73 105,6 1,99 6,97 15,34 

MARIBOR 1.06.2018 28,12 98,43 242,64 1.05.2019 29,96 104,87 258,51 106,5 1,84 6,44 15,87 

MURSKA 

SOBOTA 
1.03.2016 33,66 117,81 259,18 1.02.2019 36,95 129,33 284,52 109,8 3,29 11,52 25,33 

NOVA 

GORICA 
1.02.2018 36,93 129,25 284,35 1.04.2019 42,47 148,65 327,03 115,0 5,54 19,40 42,68 

NOVO 

MESTO 
13.02.2018 32,14 112,50 247,51 1.04.2019 34,30 120,04 264,09 106,7 2,15 7,54 16,58 

PTUJ 1.03.2018 36,22 126,78 278,92 1.02.2019 39,42 137,98 303,56 108,8 3,20 11,20 24,63 

SLOVENJ 

GRADEC 
1.11.2017 32,42 113,45 249,60 1.03.2019 37,84 132,43 291,35 116,7 5,42 18,98 41,76 
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VELENJE 1.10.2017 31,67 110,85 243,86 1.02.2019 34,84 121,93 268,24 110,0 3,17 11,08 24,39 

BREZOVICA 1.09.2016 36,70 128,45 282,59 1.03.2019 39,30 137,55 302,61 107,1 2,60 9,10 20,02 

LJUBLJANA 

- 2008 
1.03.2008 28,48 99,66 219,26 1.08.2012 31,14 112,62 247,77 

109,4/               

113 
2,67 12,96 28,51 

LJUBLJANA 

- 

VELJAVNA/

PREDLOG 

1.08.2012 31,14 112,62 247,77 1.09.2019 35,53 128,01 281,63 114 4,39 15,39 33,86 

 

Primerjava pokaže, da končno plačilo staršev v vrtcih v Ljubljani po povečanju cen programov in po 

predlaganih dodatnih ugodnostih, še vedno ne bo dosegalo plačila v Novi Gorici, Ptuju, Kranju, Kopru 

in Brezovici v prvem starostnem obdobju, v drugem starostnem obdobju ne bo dosegalo poleg že 

naštetih občin še v vrtcih v Murski Soboti in Slovenj Gradcu, v vseh ostalih  občinah pa bo le za nekaj 

eurov nižje kot v Ljubljani. 

 

Povprečno plačilo staršev trenutno znaša 26,2 % stroškov v vrtcih, medtem ko bi po z zakonom 

določenih dohodkovnih razredih starši morali v povprečju kriti 38,8 % stroškov. Po sprejemu predloga 

cen programov se bo povečalo plačilo staršev za 14 %, kar pomeni, da bodo starši v povprečju krili 

28,9 % stroškov, kar sledi ciljem socialne politike MOL na področju predšolske vzgoje. 

 

Tabela 4:  Razporeditev otrok po dohodkovnih razredih v javnih vrtcih v MOL, februar 2019 

 

Dohodkovni 

razred 

Plačilo staršev v 

odstotku od cene 

programa (po 

ZUPJS) 

Delež (%) otrok, 

razporejenih v 

posamezni 

dohodkovni 

razred 

Kumulativni 

delež otrok v % 

1. doh. razred 0 3,38 % 3,38 % 

2. doh. razred 10 % 14,80 % 18,18 % 

3. doh. razred 20 % 10,40 % 28,58 % 

4. doh. razred 30 % 11,56 % 40,13 % 

5. doh. razred 35 % 17,17 % 57,31 % 

6. doh. razred 43 % 10,54 % 67,85 % 

7. doh. razred 53 % 11,72 % 79,57 % 

8. doh. razred 66 % 6,27 % 85,83 % 

9. doh. razred 77 % 14,17 % 100,00 % 

skupaj   100,00 %   

 

 

 

4. Poglavitne rešitve 

 

Vrtci so skladno s predpisi predložili izračune cen programov po posameznih elementih, strokovna 

služba Mestne uprave MOL jih je pregledala in opravila preračun na enotno ceno programa. 

 

S sprejetjem predlaganega sklepa se bodo enotne cene, kot osnova za plačilo staršev, v vrtcih 

povečale, tako da bodo znašale:  
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Tabela 5: Veljavne in predlagane enotne cene v javnih vrtcih v MOL (mesečno na otroka v eurih)  

 
Dnevni programi:  Veljavna 

cena v eurih  

Predlog 

cene v 

eurih 

Razlika v 

eurih 

Indeks 

povečanja 

cene  

Prvo starostno obdobje 485 576 91 119  

Drugo starostno obdobje 346 418 72 121 

Kombinirani oddelki 379 446 67 118  

Oddelki 3 – 4 letnih otrok 379 439 60 116  

Razvojni oddelek 937 1.174 237 125 

 

Dodatne ugodnosti po trenutno veljavnem Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v 

javnih vrtcih, znižanju plačil staršev in rezervacij (Uradni list RS, št. 57/12) so naslednje: 

- v programu prvega starostnega obdobja in razvojnih oddelkih (osnova za plačilo staršev je cena 

rednega programa, v katerega bi bil uvrščen otrok po svoji starosti) od 2. do 4.  dohodkovnega 

razreda za 20 % in od 5. do 9. dohodkovnega razreda za 14 %; 

- v programu drugega starostnega obdobja, kombiniranih oddelkih in oddelkih 3 – 4 letnikov od 2. 

do 4. dohodkovnega razreda za 10 % in od 5.  do 9. dohodkovnega razreda za 7 %; 

- dodatno znižanje plačila staršev za 1 razred na podlagi določenega dohodkovnega razreda, na 

podlagi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema za starše od 2. do vključno 6. 

dohodkovnega razreda; 

- možnost uveljavljanja rezervacije vrtca zaradi počitniške in zdravstvene odsotnosti otroka v višini 

30 % od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih 

znižanj iz 6. in 8. člena sklepa.  

 

V povprečju se cene programov povečajo za 19 % in kolikor bi ohranili enake dodatne ugodnosti za 

starše, to je enak odstotek dodatnega znižanja, kot je v veljavnem sklepu, bi se tudi plačila staršev v 

povprečju povečala za 19 %.  

 

Dodatna znižanja plačila staršev in rezervacije za starše po predlogu se povečajo in znašajo: 

- v programu prvega starostnega obdobja in razvojnih oddelkih (osnova za plačilo staršev je cena 

rednega programa, v katerega bi bil uvrščen otrok po svoji starosti)  od 2. do 4.  dohodkovnega 

razreda 23,5 % in od 5. do 9.  dohodkovnega razreda 17,5 %;  

- v programu drugega starostnega obdobja od 2. do 4. dohodkovnega razreda 15 % in od 5. do 9. 

dohodkovnega razreda 12,5 %;  

- v kombiniranih oddelkih od 2. do 4. dohodkovnega razreda 13 % in od 5. do 9. dohodkovnega 

razreda 10 %; 

- v  oddelkih 3 – 4  letnikov od 2. do 4. dohodkovnega razreda 11,5 % in od 5. do 9. dohodkovnega 

razreda 8,5 %; 

- dodatno znižanje plačila staršev za 1 razred na podlagi določenega dohodkovnega razreda, na 

podlagi dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema za starše od 2. do vključno 6. 

dohodkovnega razreda (enako kot v veljavnem sklepu); 

- možnost uveljavljanja rezervacije vrtca, zaradi počitniške in zdravstvene odsotnosti otroka v višini 

30 % od njihovega, z odločbo določenega, dohodkovnega razreda, brez upoštevanja dodatnih 

znižanj iz 3. in 5. člena predlaganega sklepa (enako kot v veljavnem sklepu). 

 

Plačila staršev, za katere je MOL po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo 

otroka vključenega v javni vrtec na območju MOL, se bodo po sprejemu predloga sklepa povečala 

za 14 % glede na trenutno veljavno ceno, in sicer: 

- v prvem starostnem obdobju v 2. dohodkovnem razredu s 38,80 eurov na 44,06 eurov, v 5. 

dohodkovnem razredu s 145,99 eurov na 166,32 eurov in v 9. dohodkovnem razredu s 321,17 

eurov na 365,90 eurov. 

- v drugem starostnem obdobju v 2. dohodkovnem razredu s 31,14 eurov na 35,53 eurov, v 5. 

dohodkovnem razredu s 112,62 eurov na 128,01 eurov in v 9. dohodkovnem razredu s 247,77 

eurov na 281,63 eurov. 



10 

 

- v kombiniranem oddelku v 2. dohodkovnem razredu s 34,11 eurov na 38,80 eurov, v 5. 

dohodkovnem razredu s 123,36 eurov na 140,49 eurov in v 9. dohodkovnem razredu s 271,40 

eurov na 309,08 eurov. 

- in oddelku 3 – 4  letnikov v 2. dohodkovnem razredu s 34,11 eurov na 38,85 eurov, v 5. 

dohodkovnem razredu s 123,36 eurov na 140,59 eurov in v 9. dohodkovnem razredu s 271,40 

eurov na 309,30 eurov. 

 

Predlagana povečanja plačil staršev primerjamo z mesečnimi dohodki družine:  

- v prvem starostnem obdobju se v 9. dohodkovnem razredu plačilo po predlogu poveča za 44,73 

eurov. V 9. razredu so otroci, katerih starši so v letu 2018 v 3-članski družini mesečno zaslužili 

3.102 eurov neto, v 4-članski z 2 otrokoma pa 4.137 eurov neto mesečno. Delež plačila za vrtec se 

bo v primeru 3-članske družine v 9. dohodkovnem razredu povečal največ za 1,4 % dohodka, v 

primeru 4-članske družine z 1 otrokom v vrtcu pa največ za 1 % razpoložljivega mesečnega neto 

dohodka družine.  

- v drugem starostnem obdobju se v 9. dohodkovnem razredu plačilo staršev poveča za 33,86 eurov. 

Delež plačila za vrtec se bo v primeru 3-članske družine v 9. dohodkovnem razredu povečal 

največ za 1,1 % dohodka, v primeru 4-članske družine z 1 otrokom v vrtcu pa za največ 0,8 % 

razpoložljivega mesečnega neto dohodka družine. 

 

Vse ostale določbe sklepa in ugodnosti (stanovanjski kredit, rezervacije in znižanje plačila za starše 

otrok v drugih občinah) so za starše nespremenjene. 

 

V javnih vrtcih bomo še naprej izvajali nadstandardne programe za otroke, kot so obogatitvene 

dejavnosti, krajši tabori, letovanja in zimovanja in jih dodatno subvencionirali iz proračuna MOL, prav 

tako bomo še naprej pospeševali inkluzivne programe za otroke s posebnimi potrebami in skupaj z 

drugimi strokami prilagajali oddelke, kot je na primer oddelek za otroke z avtističnimi motnjami v 

Vrtcu Pedenjped.   

 

Glede na prakso preteklih 12 let v MOL si bomo prizadevali plačila staršev ohraniti nespremenjena 

daljše obdobje. 

 

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

programov v vrtcih (investicije, investicijsko vzdrževanje in drugi stroški) kriti občina ustanoviteljica. 

Prav tako se iz proračuna MOL krijejo stroški za dodatne ugodnosti za starše, kot so znižanja plačila 

staršev, rezervacije in znižanja zaradi stanovanjskih kreditov. Potrebna sredstva, ki posledično za 

proračun MOL izhajajo iz predloga Sklepa o določitvi cen programov  predšolske vzgoje v javnih 

vrtcih in dodatnih ugodnosti za starše, so/bodo predvidena v proračunu/rebalansu MOL za leto 2019, 

za naslednja leta pa s sprejetim proračunom/rebalansom za posamezno proračunsko leto. 

 

Pripravili: 

Nataša Kaluža 

Višja svetovalka 

 

Vesna Korent 

Vodja Odseka za predšolsko vzgojo 

 

 

       Marija Fabčič 

Vodja Oddelka za predšolsko vzgojo  

                                                                                          in izobraževanje 


