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ODBOR ZA ŠOLSTVO, KULTURO IN ŠPORT  
OBČINSKI SVET OBČINE GORENJA VAS – POLJANE  
 
 
Zadeva:  Obrazložitev zvišanja cen programov vrtca v Občini Gorenja vas – Poljane  
 
 
Pravna osnova:  
29. člen Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07-UPB2, 76/08, 79/09, 14/10, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 - ZUUJFO),  31. in 32. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 
100/05-UPB2, 25/08, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZJU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO), 3., 4., 
19., 20. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) in 17. člena Statuta Občine Gorenja 
vas – Poljane (Ur. list RS, št. 85/13, 48/15)                
 
 
Namen:  
Obravnava in sprejem sklepa o zvišanju cen programov predšolske vzgoje na območju 
Občine Gorenja vas – Poljane.    
 
V skladu z 31. členom Zakona o vrtcih ( Ur.l. RS št. 100/05 – UPB2, 25/08, 36/10, 62/10-
ZUPJS, 94/10-ZJU, 40/12-ZUJF, 14/15 - ZUUJFO) cene programov predšolske vzgoje določi 
pristojni organ občine ustanoviteljice oz. koncedentke.  
Cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, predlaga vrtec. Vrtec oblikuje cene 
programov v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo.  
 
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 predpisane metodologije je cena programov izračunana glede na število otrok, ki 
je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelkov.  
 
Na podlagi 20. a člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 
izvajajo javno službo, lahko lokalna skupnost ustanoviteljica več vrtcev, sprejme sklep, v 
katerem določi enotno ceno za enake programe, ki velja za vse vrtce kot osnova za plačilo 
staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo krije lokalna skupnost 
zavezanka.   
 
Zadnjo veljavno ceno programa vrtca je občinski svet sprejel na 13. redni seji, dne 25. 10. 
2012 in se uporablja od 01. 11. 2012 dalje. Takrat smo cene zaradi uvedbe ZUJF-a znižali za 
cca. 5%.  
 
 



Na OŠ Ivana Tavčarja in na OŠ Poljane so po metodologiji izračunali nove cene in predlog 
posredovali Občini Gorenja vas – Poljane. Predlog šol je bil višji kot ga predlagamo za 
sprejem občinskemu svetu, višji kot pred uvedbo ZUJF-a v letu 2012.  
V času od uveljavitve sedaj veljavne cene programov, ki veljajo v vrtcih na območju občine, 
so se spremenila izhodišča za izračun plač ter drugih osebnih prejemkov zaposlenih,  
spremenila se je tudi metodologija za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo, na podlagi katere se v ceno vštevajo določeni stroški (nadomeščanje kadra…).    
Glede na to, da so bila sproščena napredovanja, določen je bil višji regres za letni dopust, 
postopoma se zvišujejo premije kolektivnega pokojninskega zavarovanja, vrednosti plačnih 
razredov pa še niso prišle na raven pred ZUJF-om, predlagamo sledeče povišanje cen.   
 
 

PROGRAM  Cena pred 
uvedbo  
ZUJF-a do 
novembra 2012 
(v EUR) 

Trenutno 
veljavne cene  
(od 01. 11. 2012 
dalje) 
(v EUR)  

Predlagane 
cene od  
01. 12. 2016 
dalje  
(v EUR)  

Povišanje v % 

1. starostno 
obdobje  

438,00 414,00 425,00 2,65% 

2. starostno 
obdobje  

318,00 302,00 314,00 3,97% 

Kombinirani 
oddelek  

357,00 337,00 347,00 2,96% 

Oddelek 3-4 
letnikov  

357,00 337,00 347,00 2,96% 

 
Cene se uporabljajo od 01. 12. 2016 dalje.  
 
V primeru, da se bo izkazalo, da so se elementi, ki so podlaga za določitev cene, bistveno 
spremenili, bo skladno z 19. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov 
v vrtcih, ki izvajajo javno službo, v letu 2017 predlagana nova uskladitev cen programov 
vrtca.  
 
      
         Župan  
         Milan Janez Čadež   


