
 
POVPRAŠEVANJE 

- Zagotavljanje sredstev za področje predšolske vzgoje - 

 

 

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE: 

 

»Ali katera od občin v Sloveniji,  na podlagi mesečnih zahtevkov zagotavlja sredstva (oziroma 

financira)  vrtec  po posameznih namenih, ki prestavljajo posamezne vrste stroškov, ki so 

element za oblikovanje cen programov in so opredeljeni v  občinskem finančnem načrtu za 

področje predšolske vzgoje (obračunavanje po dejanskih stroških). 

 

Namreč  3. člen, 3. odstavek Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 

ki izvajajo javno službo to omogoča.« 

 

ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS: 

 

APAČE 

 

Da, pri nas se plačuje na podlagi zahtevkov in realiziranih stroškov, ki so lahko največ do 

višine sredstev, ki je bila podlaga za izračun ekonomske cene.  

 

DOMŽALE 

 

Občina Domžale na podlagi pogodbe o financiranju z javnima vrtcema, katerih ustanoviteljica 

je in pogodbe o financiranju s koncesijskim vrtcem, kateremu je podelila koncesijo zagotavlja 

sredstva na podlagi enotne cene programa, potrjene na Občinskem svetu Občine Domžale, ki 

velja tako za javne kot koncesijske vrtce. Občina plačuje razliko med ceno programa in 

plačilom staršev. Cena programa pa je izračunana na podlagi Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Občina Domžale tako ne 

zagotavlja sredstev vrtcem na podlagi zahtevkov po posameznih namenih, pač pa kot 

navedeno, na podlagi veljavne cene programa. Enako velja za zasebne vrtce brez koncesije s 

katerimi ima občina sklenjene pogodbe (plačilo 85 % cene programa kot če bi bil otrok vključen 

v javni vrtec) ter ostale javne (katerih ustanoviteljice so druge lokalne skupnosti) in koncesijske 

(katerim občina ni podelila koncesije) vrtce po Sloveniji, v primeru, da gre  za v vrtec 

vključenega otroka, za katerega zavezanka za plačilo je Občina Domžale.  



 

Izven cene programa Občina Domžale financira investicije in investicijsko vzdrževanje 

(praviloma sama vodi postopke) za javna vrtca, katerih ustanoviteljica je, opremo na podlagi 

posebne pogodbe in vzgojne pripomočke tudi na podlagi posebne pogodbe z obema javnima 

vrtcema ali vrtcem s koncesijo. Izven cene programa občina financira tudi stroške za otroke s 

posebnimi potrebami, upoštevaje določila odločbe o usmeritvi. 

 

JESENICE 

 

V skladu z vašim povpraševanjem vam sporočamo, da Občina Jesenice zagotavlja sredstva za 

področje predšolske vzgoje v skladu z 2. odstavkom in ne s 3. odstavkom 3. člena Pravilnika 

o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, kar pomeni, da 

vrtec (katere je ustanovitelj Občina Jesenice) izda občini mesečno račun kot plačilo razlike med 

ceno programa za otroka in plačilom staršem. 

 

KRANJ 

 

Mestna občina Kranj ne zagotavlja vrtcu sredstva po posameznih namenih ampak vrtec 

mesečno Mestni občini Kranj izstavi račun za plačilo razlike med ceno programa vrtca in 

plačilom staršev. 

 

KRŠKO  

 

naša občina zagotavlja sredstva javnim vrtcem na podlagi cene programov, oblikovane po 

metodologiji, kot izhaja iz 1. in 2. odstavka 3.člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 

cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. V naši občini torej vrtcev ne financiramo po 

posameznih namenih, kot izhaja iz 3. odstavka 3.člena Pravilnika o metodologiji. Vrtecm 

zagotavljamo tudi sredstva za kritje stroškov, ki niso element cene programov (8.člen 

pravilnika o metodologiji).  

 

NAKLO 

 

Občina Naklo plačuje račune, ki jih izstavlja javni zavod v skladu drugim odstavkom 3. člena 

omenjenega Pravilnika. 

 

NOVO MESTO 

 

Mestna občina Novo mesto financira vrtce glede na ceno programa, ki je bila sprejeta na 

Občinskem svetu ter dodatne stroške v skladu z zakonodajo, ki niso elementi cene programa.  

 

PTUJ 

 



 

Naša občina ne zagotavlja vrtcu sredstev na podlagi mesečnih zahtevkov po posameznih 

namenih, kot to dopušča tretji odstavek 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Določeno imamo ceno programov, kjer so v ceni 

upoštevani elementi za oblikovanje cen (stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški 

živil za otroke). 

Vrtec nam mesečno izstavi zahtevek za plačilo razlike med ceno programa na otroka in 

plačilom staršev. Hkrati pa občina vrtcu zagotavlja še nekatera sredstva na snovi zahtevkov, 

ki niso zajeti v ceno programa. 

Naše mnenje je, da bi bilo najbolj primerno, da se vsem vrtcem zagotavljajo sredstva po  

enakem principu. Saj v nasprotnem primeru, kot to velja sedaj, med seboj velikokrat 

primerjamo cene programov v vrtcih po občinah, čeprav dejansko niso primerljive, če ne vemo 

na kateri osnovi so izračunane oziroma določene.  

 

RADENCI 

 

Občina Radenci zagotavlja sredstva za predšolsko vzgojo po mesečnih zahtevkih in po 

dejanskih stroških ter v skladu s 3. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 

 

ROGAŠKA SLATINA 

 

Občina ROGAŠKA SLATINA ne zagotavlja vrtcu sredstva na podlagi mesečnih zahtevkov po 

posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so element za oblikovanje 

cen programov in so opredeljeni v občinskem finančnem načrtu za področje predšolske vzgoje 

(obračunavanje po dejanskih stroških) – na podlagi  tretjega odstavka 3. člena Pravilnika o 

metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. 

 

Vrtec mesečno izstavi račun Občini ROGAŠKA SLATINA, ki je v skladu z zakonom zavezanka 

za plačilo razlike med ceno programa na otroka in plačilom staršev – na podlagi drugega 

odstavka 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 

javno službo.  

 

SVETA TROJICA 

 

V zvezi z vašimi vprašanji glede zagotavljanja  sredstev za področje predšolske vzgoje, 

odgovarjamo,; 

Občina Sveta Trojica v Slovenskih goricah ob mesečnih zahtevkih  za zagotavljanje razlike do 

polne ekonomske cene ( to je razlika med ceno programov in plačili staršev), kar  predstavlja 

79,72% vrednosti glavnega proračunskega programa (GPR) »Varstvo in vzgoja predšolskih 

otrok«, podprograma (PPR) »Vrtci« v sprejetem proračunu za l. 2015 , financira vrtec še po 

naslednjih namenih na osnovi obrazloženih mesečnih zahtevkov: 



 

1) Nadomeščanje delavk (vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev) v času bolniške; 

Dodatna strokovna pomoč za izobraževanje strokovnih delavcev in njihov 

profesionalni razvoj ( 3,83% vrednosti GPR in PPR); 

2) Investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v vrtcu (obnova obrabljene opreme, 

pohištva in delovnih priprav)(=0,76% : vrtec je bil temeljito obnovljen in na novo 

opremljen l. 2010 (vrednost GOI del in opreme je bila  cca. 150.000 EUR), tako je oprema 

relativno nova in zato so trenutno potrebna nižja sredstva za ta namen); 

3) Zagotavljanje sredstev za spremljevalce gibalno oviranih učencev (na podlagi Odločbe 

v usmeritvi Zavoda RS za šolstvo) in Dodatna strokovna pomoč  za otroke s posebnimi 

potrebami-specialni pedagogi (na podlagi Odločbe o usmeritvi Zavoda RS za šolstvo) 

(9,76% vrednosti GPR in PPR). 

4) Pokrivanje izgube v vrtcu in drugih nepredvidenih stroškov (npr. izguba 

zaradi  manjšega število otrok v oddelku od najvišjega normativa za oblikovanje 

posamezne vrste  oddelka, počitniški in drugi začasni izpis (npr. bolezen otrok) 

otrok  (5,93 % vrednosti GPR in PPR). 

 

V našem primeru je v proračunu za leto 2015 na predmetnem GPR in PPR predvidenih 

252.741,63 EUR. Predvidena višina dohodnine je 1.264.677,98 EUR (ob predpostavki 

povprečnine 525,00 EUR). 

 

ŠENTJUR 

 

občina ne zagotavlja sredstva na podlagi tretjega odstavka  3. člena Pravilnika o metodologiji 

za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, temveč na podlagi prvega in 

drugega odstavka 3. člena navedenega pravilnika. 

 

ŠMARJEŠKE TOPLICE 

 

Občina Šmarješke Toplice  ne financira predšolske vzgoje po dejanskih stroških, kot to dopušča 

tretji odstavek 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

opravljajo javno službo.  

 

TRBOVLJE 

 

Občina Trbovlje ne zagotavlja sredstev vrtcu po posameznih namenih (na podlagi  tretjega 

odstavka 3. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 

javno službo), ampak na podlagi cen programov (na podlagi prvega in drugega odstavka 3. 

člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

službo).  

 

TREBNJE 



 

 

Naša občina plačuje vrtcem mesečno po računu, ki ga vrtci izdajajo za razliko v ceni 

programov med starši in občino, kar torej pomeni, da plačujemo na podlagi izračunane oz. 

veljavne cene za programe in ne po dejanskih stroških.   

 

VELENJE 

 

Mestna občina Velenje zagotavlja sredstva za predšolsko vzgojo (Vrtec Velenje) v skladu z 28. 

členom Zakona o vrtcih, ter prvim in drugim odstavkom 3. člena Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. V skladu z navedenim 

zagotavljamo vrtcu iz proračuna občine sredstva v višini razlike med ceno programov in 

plačilom staršev in ne v skladu s tretjim odstavkom 3. člena Pravilnika o metodologiji za 

oblikovanje cen programov v vrtcih, torej po namenih oz. dejanskih stroških.  

 

 

 

 

 

 

 


