


 

 

  

1. NASLOV DOKUMENTA 

 

Sklep o določitvi cene programa v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kočevje 

 

2. UVOD 

 

2.1. Pravni temelj 

 

Pravna podlaga so 28. b člen in 31. člen 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), 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 in 93/15), 18. člen Statuta 

Občine Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člen Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje 

(Uradni list RS, št. 49/15) 

 

Podrobnejša obrazložitev 

Področje predšolske vzgoje sodi med temeljne naloge občine, obveznosti in pristojnosti občine, 

potrebne za izvajanje in financiranje predšolske vzgoje pa ureja področni zakon, tj. 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, 14/15 – ZUUJFO in 55/17). Navedeni zakon določa, da se 

predšolska vzgoja financira iz javnih sredstev, sredstev ustanovitelja, plačil staršev ter donacij in drugih 

virov. 

 

Osnova za plačilo staršev in sredstva ustanovitelja je cena programa, ki vsebuje stroške vzgoje, varstva 

in prehrane. Ceno programa in morebitne dodatne ugodnosti znižanega plačila določi pristojni organ 

občine ustanoviteljice.  

 

Način oblikovanja cene programa določa 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). Cena programov 

se, skladno z metodologijo, oblikuje glede na vrsto oddelka ob upoštevanju programa, ki ga vrtec 

izvaja. Glede na starostno obdobje so otroci lahko razporejeni v oddelke (vrste oddelkov), in sicer v 

prvo starostno obdobje (otroci v starosti od enega do treh let) in drugo starostno obdobje (otroci v 

starosti od treh let do vstopa v šolo), v razvojni oddelek, lahko pa tudi v t.i, kombinirani oddelek, v 

katerega so vključeni otroci, stari od tri do štiri leta. 

 

Kot elementi cene programa se upoštevajo naslednji stroški: 

a.) Stroški dela 

Stroški dela se obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s 

predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi in za 

število zaposlenih, ki jih v skladu s predpisi o ugodnejših normativih odobri občina. Stroški dela 

vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela, kot so dodatno kolektivno 

pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust, nadomestila stroškov prehrane med delom in prevoza 

na delo in iz dela, jubilejne nagrade,  odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, sredstva za delo 
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sindikalnega zaupnika ter sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela 

zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni. 

Stroški dela za delavce, vključene v javna dela, ne morejo biti vključeni v ceno programa. 

 

b.) Stroški materiala in storitev 

Stroški materiala in storitev so vsi stroški za nabavljeni material in za opravljene storitve, in sicer: 

 funkcionalni stroški objekta (ogrevanje, elektrika, poraba vode, komunalne storitve, 

nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje prostorov, tekoče vzdrževanje prostorov 

in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov, uporaba in vzdrževanje vozil za prevoz 

hrane), 

 funkcionalni stroški osnovne dejavnosti (didaktična sredstva in igrače, stalno strokovno 

spopolnjevanje, obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu, hišno perilo, pisarniško 

poslovanje, drobni inventar), 

 drugi specifični namenski stroški. 

 

c.) Stroški živil  

Stroški živil za otroke so stroški nabave živil za pripravo obrokov za otroke. Stroški se pri izračunu cene 

določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka v posameznem programu. 

 

V kolikor bo ministrstvo spremenilo metodologijo oblikovanja cen programov v vrtcih, bo potrebno 

cene programov spremeniti. 

 

Sredstva, ki jih vrtcu zagotavlja občina 

Sredstva ustanovitelja so namenjanja pokrivanju razlike med ceno programov in plačilom staršev, ki je 

določeno na podlagi odločbe o plačilu vrtca, katero izda pristojni center za socialno delo ter dodatnih 

ugodnosti za starše.  

 

Občina ustanoviteljica zagotavlja tudi sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, 

potrebnih za izvajanje programa predšolske vzgoje, ki jih ni mogoče všteti v ceno programa. Med 

elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem ločeno 

zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v 

okviru javne službe (odpravnine preseženim delavcem, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva 

in delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški 

sodnih postopkov, poravnava odškodnin), dodatne stroške za otroka s posebnimi potrebami.  

 

Na podlagi metodologije mora biti cena programa izračunana na število otrok, ki je določeno kot 

najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, ne glede na to, koliko otrok je dejansko 

vključenih v oddelek. V kolikor je število otrok v oddelku manjše od števila, ki je določeno kot najvišji 

normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, je ustanovitelj dolžan vrtcu zagotavljati tudi sredstva 

v višini cene programa minus stroškov živila za število otrok, ki predstavljajo razliko med dejanskim 

številom otrok v oddelku in najvišjim normativom.  

 

 

2.2. Ocena stanja in razlogi za sprejem 



 

 

  

Vrtec Kočevje, ki je javni vzgojno-varstveni zavod, izvaja dejavnost predšolske vzgoje na področju 

celotne občine za otroke v starosti od 11. mesecev do vstopa v šolo.  Vrtec Kočevje deluje na sedmih 

lokacijah oziroma v sedmih enota in izvaja dnevni program, ki traja do devet ur v dopoldanskem času in 

v eni izmed enot izmenično (dopoldan/popoldan). 

 

V šolskem letu 2018/2019 so, na dan 03.01.2019, otroci razporejeni v 34 oddelkov, in sicer v 15 

oddelkov starosti 1-3 in 19 oddelkov starosti 3-6. Trenutno je vključenih 569 otrok. 

 

Trenutna cena programa je na podlagi Sklepa o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih 

programov v Vrtcu Kočevje  (Uradni list RS, št. 5/18) veljavna od 01.02.2018 in znaša: 

 za prvo starostno obdobje (1 do 3 let)  484,73 eur, 

 za drugo starostno skupino (3 do 6 let)  359,39 eur. 

 

Cena kombiniranega oddelka ni bila posebej določena, obračunava se cena programa za prvo in  

drugega starostnega obdobja.  

 

V ceni programa je zagotovljeno varstvo za največ 9 ur na dan bivanja v vrtcu z zajtrkom, dopoldansko 

malico, kosilom in popoldansko malico.  

 

Cena prehrane znaša 2,10 eur na dan. V primeru odsotnosti otroka se mesečno plačilo staršev zniža za 

strošek prehrane za vsak dan odsotnosti otroka, vendar šele od četrtega dne strnjene odsotnosti dalje. 

 

Veljavni Sklep omogoča tudi olajšave oz. dodatne ugodnosti znižanega plačila: 

a. vsem staršem s stalnim bivališčem na območju občine Kočevje in vpisom otroka v Vrtec 

Kočevje se cena programa zniža za 10%; 

b. uveljavitev rezervacije, katero starši plačajo v višini 50% od plačila, ki jim je določeno z 

odločbo o višini plačila za program vrtca:  

 t.i. poletna rezervacija, ki jo starši lahko uveljavijo enkrat letno, v obdobju od 01. junija do 

31. avgusta za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 dni in največ 60 koledarski dni, 

 rezervacija zaradi bolezni, ko gre za neprekinjeno odsotnost otroka nad 15 delovnih dni, 

na podlagi ustreznega zdravniškega potrdila. 

 

Razlogi za spremembo cene programa 

Stroški dela so se v zadnjih letih zaradi odprave varčevalnih ukrepov, ki so izhajali iz Zakona za  

uravnoteženju javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, 96/12 –ZPIZ-2, 104/12 – 

ZIPRS1314, 105/12, 25/13 –odl.US, 46/13 –ZIPRS1314-A, 56/13 –ZŠtip-1, 63/13 –ZOsn-I, 63/13 –

ZJAKRS-A, 99/13 –ZUPJS-C, 99/13 –ZSVarPre-C, 101/13 –ZIPRS1415, 101/13 ZDavNepr 107/13 – 

odl. US, 85/14, 95/14, 24/15 – odl. US, 90/15, 102/15, 63/16 – ZDoh-2R in 77/17 – ZMVN-1), 

odprave anomalij v plačnem sistemu, napredovanja javnih uslužbencev bistveno zvišali, kar je imelo za 

posledico dvig ekonomske cene v letu 2018. 

 

Decembra 2018 pa je bil podpisan ANEKS št. 12 h Kolektivni pogodbi za javni sektor (KPJS) (Uradni list 

80/18), ki zagotavlja vsem zaposleni v javnem sektorju z izjemo zdravnikov, funkcionarjev in 

direktorjev pridobitev najmanj enega plačnega razreda oziroma nekaterim dveh, treh, celo štirih 
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razredov. Višji bodo dodatki za nedeljsko, nočno in praznično delo ter za deljen delovni čas. Poleg 

jubilejne nagrade za 30 let se uvaja tudi jubilejna nagrada za 40 let v enaki višini, višja je odpravnina ob 

upokojitvi. Višji je tudi regres za letni dopust do vključno 17. plačnega razreda, s 01.01.2019 je višja 

tudi minimalna plača. 

 

V Vrtcu Kočevje je zaposlena 101 oseba, od tega je 97 zaposlenih financiranih iz ekonomske cene, 

preostali pa iz drugih virov; povišanje plač s 01.01.2019 tako znaša 6.066,23 eur bruto na mesec, 

povišanje plača s 01.11.2019 pa dodatnih 3.566,35 eur na mesec, poračun za izplačilo višjega regresa 

za letnih dopust dodatnih 3.108,15 eur ter razlika doplačila zaradi dviga minimalne plače znaša 429,33 

eur bruto na mesec. 

Stroški dela so bodo v primerjavi z letom 2018 zvišali v povprečju za 6,24%. 

 

Dejanski materialni stroški v letu 2018 so se glede na predvidena materialne stroške, ki so bili potrebi 

za določitev ekonomske cene v letu 2018, znižali za 14,09%. Pri tem pa je potrebno dodati, da so bila v 

letu 2018, v sklopu tekočega vzdrževanja objektov, izvedene zgolj urgentna dela za preprečitev 

nadaljnje škode, preostali redni posegi niso bili izvedeni. 

 

Prav tako je stroški živil je primerljiv strošku živil iz leta 2018, zato ta element ekonomske cene ostaja 

nespremenjen. 

 

 

Predlog nove cene programa  

Vrtec Kočevje je predlog nove cene programa pripravil na podlagi prej omenjenih izhodišč in upošteval: 

 število oddelkov v šolskem letu 2018/2019, 

 število zaposlenih glede na število oblikovanjih oddelkov in sistemizacijo delovnih mest, 

 napredovanja zaposlenih, katera so se sprostila s 01.01.2019, 

 odprava drugih ukrepov na področju stroška dela (regres, doplačila) 

 

Pripravljeni predlog nove cene je izračunan za vsako starostno obdobje posebej in na najvišji normativ, 

in sicer: 

 povišanje cene za prvo starostno obdobje za 9,91% 

 
 

 povišanje cene za drugo starostno obdobje za 5,03%  

predlog cene programa 2019

odstotek (izračun na dan 30.11.2018) odstotek

stroški dela 376,79 77,73% 433,74 81,41% 1,15

stroški materiala in storitev 63,84 13,17% 54,93 10,31% 0,86

stroški živil 44,1 9,10% 44,1 8,28% 1,00

SKUPAJ 484,73 100,00% 532,77 100,00% 109,91

elementi cene 

programa

Indeks

2019/2018

cena programa 

l. 2018



 

 

  

 
 

Največji delež predlagane nove cene programa predstavljajo stroški dela, ki za prvo starostno obdobje 

znašajo kar 81,41 %, stroški materiala in storitev 10,31% in stroški živil 8,28 %, medtem ko je 

razmejitev stroškov pri ceni programa za drugo starostno skupino nekoliko drugačna, in sicer stroški 

dela predstavljajo 74,96% cene, stroški materiala in storitev 13,36% in stroški živil 11,6%. 

 

Predlagana cena prehrane ostaja nespremenjen in znaša 2,10 eur na dan oz. je mesečni stroške 

prehrane na otroka 46,20 eur. 

 

 

Dodatne ugodnosti znižanega plačila za vrtec, ki jih prizna občina 

Dodatne ugodnosti znižanega plačila za starše se ohranijo v enakem deležu kot je to trenutno veljavno. 

 

 

Pregled cen programov v javnih vrtcih sosednjih občinah in občin, primerljivih po številu 

občanov 

 

                      stara cena 

občina leto določitve cene I. starostno obdobje II. starostno obdobje 

ČRNOMELJ 2012 427,24 323,42 

SEMIČ 2017 443,93 340,34 

DOLENJSKE TOPLICE 2017 477,59 338,15 

ŽUŽEMBERK 2018 429,49 359,41 

DOBREPOLJE 2018 494,70 380,70 

RIBNICA 2018 435,83 326,20 

LOŠKI POTOK 2018 429,56 393,87 

KOSTEL 2015 395,3 

SLOVENJ GRADEC 2017 429,98 324,15 

VRHNIKA 2017 450,97 343,10 

TRBOVLJE 2017 478,94 358,34 

IVANČNA GORICA 2017 454,60 342,95 

POSTOJNA 2018 455,70 319,03 

TREBNJE 2017 472,02 370,53 

GROSUPLJE 2018 487,00 380,00 

NOVO MESTO 2018 483,54 349,39 

 

predlog cene programa 2019

odstotek (izračun na dan 30.11.2018) odstotek

stroški dela 256,5 71,37% 282,92 74,96% 1,10

stroški materiala in storitev 58,79 16,36% 50,43 13,36% 0,86

stroški živil 44,1 12,27% 44,1 11,68% 1,00

SKUPAJ 359,39 100,00% 377,45 100,00% 105,03

elementi cene 

programa

Indeks

2019/2018

cena programa 

l. 2018



 

 

  

 

2.3. Cilji in načela 

S predlaganim aktom je pripravljena podlaga za stabilno financiranje in delovanje javnega zavoda, ki v 

zadnjih mesecih beleži višje odhodke kot prihodke, kar povzroča težave pri izvajanju dejavnosti. 

Dejansko finančno stanje javnega zavoda bo razvidno iz letnega poročila za leto 2018, ki ga zavod odda 

do 28.02.2019. 

 

2.4.   Javna obravnava   

Dokument Sklepa o določitvi cene programa v Javnem vzgojno-varstvenem zavodu Vrtec Kočevje ni bil 

dan v javno obravnavo. 

 

2.5. Ocena finančnih posledic predloga 

Na podlagi predloga nove cene programa bi v proračunu za leto 2019, v kolikor bi cena programa 

pričela veljati s 01.02.2019 in bi imeli 36 oddelkov, bi potrebovali dodatnih cca 108.000,00 eur (po 

denarnem toku). Glede na to, da ima vrtec trenutno zapolnjenih 34 oddelkov, da nove odločbe CSD o 

višini doplačila razlike v ceni še niso zabeležene in da razpis za vpis v novo šolsko leto še ne poteka, 

predlagamo, da se poraba sredstev, planiranih v proračunu za leto 2019, redno spremlja in se dodatna 

sredstva zagotovijo po potrebi v drugi polovici proračunskega leta.   

Objava sklepa v Uradnem listu znaša 53,00 eur brez DDV. 

 

Dvig cene programa bo prav tako pomenilo višji mesečni strošek za starše. V preglednicah so prikazani 

mesečni stroški, ki ga trenutno imajo starši, glede na razporejenost znotraj lestvice za plačilo vrtca,  

skupaj s prikazom mesečnega stroška, ki ga bodo imeli v letu 2019, v kolikor se potrdi predlagane 

cene. 

 

Višina plačila 

 

Skladno z Zakonom 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) centri za socialno delo odločajo 

tudi o pravici do znižanja plačila za programe vrtcev po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo.  

 

Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo, in sicer znižanje plačila 

vrtca glede na uvrstitev v dohodkovni razred znaša: 

 

Lestvica za plačilo  
vrtca 

povprečni mesečni  
dohodek na osebo 

1.                 0 do 185,43 eur 

2.             10% nad 185,43 do 309,05 eur 

3.             20% nad 309,05 do 370,86 eur 

4.             30% nad 370,86 do 432,67 eur 

5.             35% nad 432,76 do 545,98 eur 

6.             43% nad 545,98 do 659,30 eur 



 

 

  

7.             53% nad 659,30 do 844,73 eur 

8.             66% nad 844,73 do 1019,86 eur 

9.             77% nad 1019,86 

 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega otroka 30 % plačila, ki jim 

je določen z odločbo CSD, za vsakega nadaljnjega mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. 

 

Primerjava višine plačila za prvo starostno obdobje: 

 

cene programa v letu 2018:  484,73 eur z 10% dodatno ugodnostjo 

predlog cene v letu 2019:  532,77 eur z 10% dodatno ugodnostjo 

 

 

 

 

Primerjava višine plačila za drugo starostno obdobje: 

 

cene programa v letu 2018:  359,39 eur z 10% dodatno ugodnostjo 

predlog cene v letu 2019:  377,45 eur z 10% dodatno ugodnostjo 

 

 

sklep iz l.2018

predlog sklepa 

za l. 2019

1.                 0 2,21% 0,00 0,00 0,00

2.             10% 17,13% 43,63 47,95 4,32

3.             20% 9,94% 87,25 95,90 8,65

4.             30% 13,26% 130,88 143,85 12,97

5.             35% 25,97% 152,69 167,82 15,13

6.             43% 17,13% 187,59 206,18 18,59

7.             53% 8,84% 231,22 254,13 22,91

8.             66% 1,10% 287,93 316,47 28,54

9.             77% 4,42% 335,92 369,21 33,29

Razlika

19-18

Lestvica za plačilo 

vrtca

št. otrok dodeljenih 

po lestvici v %

Višina deleža staršev

sklep iz l. 2018

predlog sklepa 

za l. 2019

1.                 0 1,65% 0,00 0,00 0,00

2.             10% 19,78% 32,35 33,97 1,62

3.             20% 10,44% 64,69 67,94 3,25

4.             30% 12,91% 97,04 101,91 4,87

5.             35% 25,00% 113,21 118,90 5,69

6.             43% 16,48% 139,08 146,07 6,99

7.             53% 9,62% 171,43 180,04 8,61

8.             66% 1,37% 213,48 224,21 10,73

9.             77% 2,75% 249,06 261,57 12,51

Razlika

19-18

Lestvica za plačilo 

vrtca

št. otrok dodeljenih 

po lestvici v %

Višinia deleže staršev



 

 

  

3. BESEDILO SKLEPA 

 

Na podlagi 28. b člena 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), 20. člena 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), 18. člena Statuta Občine 

Kočevje (Uradni list RS, št. 32/15) in 72. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Kočevje (Uradni 

list RS, št. 49/15) je Občinski svet Občine Kočevje, na svoji ___. redni seji, dne ______ sprejel 

naslednji 

 

SKLEP 

O DOLOČITVI CEN PROGRAMA PREDŠOLSKE VZGOJE V VRTCU KOČEVJE 

 

 

1. člen 

(1) Cena dnevnega programa predšolske vzgoje, ki ga izvaja Vrtec Kočevje (v nadaljevanju: vrtec) na 

otroka mesečno znaša: 

 za prvo starostno obdobje 532,77 eur, 

 za drugo starostno obdobje 377,45 eur. 

 

(2) Za kombinirani oddelek se uporablja cena programa za prvo in drugo starostno obdobje. 

 

(3) Cena prehrane v ceni programa znaša 2,10 eur na dan. 

 

(4) V ceno programa je zagotovljeno dnevno varstvo otroka za največ 9 ur bivanja v vrtcu z zajtrkom, 

dopoldansko malico, kosilom in popoldansko malico. 

 

(5) Staršem, ki po otroka v vrtec ne pridejo pravočasno, se k ceni programa prišteje dodatno plačilo v 

višini 8,00 eur za vsako začeto uro izven obratovalnega časa vrtca. 

 

2. člen 

(1) Plačilo staršev je odvisno od razvrstitve v dohodkovni razred, ki ga določi pristojni center za 

socialno delo. 

 

(2) Staršem, ki imajo stalno bivališče na območju občine Kočevje in otroka, vključenega v Vrtec 

Kočevje, občina Kočevje prizna dodatno ugodnost tako, da se plačilo vrtca zniža za 10% .   

 

3. člen 

Starši lahko krajšo odsotnost otroka uveljavljajo skladno s pravili vrtca. Plačilo staršev se za vsak dan 

odsotnosti iz vrtca zniža za strošek prehrane, in sicer od četrtega dne strnjene odsotnosti dalje. 

 

4. člen 

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=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


 

 

  

Daljšo odsotnost otroka starši napovedo pisno v obliki rezervacije. Rezervacijo vrtec staršem obračuna 

od prvega dne odsotnosti otroka dalje, v višini 50% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o znižanju 

plačila vrtca pred odsotnostjo. 

 

5. člen 

Starši lahko uveljavljajo rezervacijo v primeru nenadnih ali hudih bolezenskih stanj otroka, ki zahtevajo 

daljšo neprekinjeno odsotnost otroka, in sicer 15 in več delovnih dni, s predložitvijo ustreznega 

zdravniškega potrdila. 

 

6. člen 

Rezervacijo lahko starši uveljavijo tudi za neprekinjeno odsotnost otroka, in sicer enkrat letno, v 

obdobju od 01. junija do 31. avgusta, za najmanj 30 in največ 60 koledarski dni. Rezervacijo morajo 

starši upravi vrtca pisno napovedati najkasneje do 31. maja tekočega leta. 

 

7. člen 

Staršem, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, se dodatne ugodnosti znižanega 

plačila vrtca upoštevajo le pri tistem otroku, za katerega plačilo staršev ni sofinancirano iz državnega 

proračuna. 

 

8. člen 

Starši otrok iz drugih občin, za katere občina Kočevje po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene 

programa, lahko uveljavljajo rezervacijo, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene 

programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno 

programa. Pisno soglasje pridobi uprava vrtca. 

 

9. člen 

Z uveljavitvijo tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi novih ekonomskih cen vzgojno-varstvenih 

programov v Vrtcu Kočevje (Uradni list RS, št. 5/18). 

 

10. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se 

začne 1. februarja 2019. 

 

 

Številka:  602-3/2018-608-       dr. Vladimir Prebilič 

Kočevje, dne                      župan občine Kočevje 

 

 

 

 

4. OBRAZLOŽITEV POSAMEZNIH ČLENOV 

 

1.člen  

Besedilo določa cene storitev predšolske vzgoje v Vrtcu Kočevje. 



 

 

  

 

2.člen 

V tem členu je opredeljen način določitve višine plačila staršev. 

 

Z drugim odstavkom je občina določila dodatno ugodnost za starše, ki imajo stalno bivališče v občini 

Kočevje in otroka vključenega v Vrtec Kočevje. Tem staršem se plačilo vrtca, ki ga je določil pristojni 

center za socialno delo  zniža za 10 %. Sredstva za odobreno dodatno ugodnost zagotavlja občine. 

 

3.člen 

S tem členom se določa način obračunavanja krajše odsotnosti otroka skladno s 17. členom Pravilnika 

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

 

4.člen 

V tem členu je definirana rezervacija, ki spada med dodatne ugodnosti znižanega plačila in višina te 

ugodnosti, ki jo pokrivajo starši, sredstva za razliko pokriva občina. 

 

5.člen 

V tem členu je opredeljeno, v katerih primerih daljše odsotnosti lahko starši uveljavljajo rezervacijo.   

Rezervacija zaradi bolezni je možna, kadar je otrok, na podlagi zdravniškega potrdila, odsoten 15 in več 

delovnih dni. 

 

6.člen 

V tem členu je opredeljeno, še en primer, ko starši lahko uveljavljajo rezervacijo. T.i. poletno 

rezervacijo lahko starši uveljavijo zgolj enkrat letno, v točno določenem obdobju, in sicer od 01. junija 

do 31. avgusta tekočega leta, za najmanj 30 in največ 60 koledarski dni. Rezervacijo morajo starši 

upravi vrtca pisno napovedati najkasneje do 31. maja tekočega leta. 

 

7.člen 

S tem členom je občina opredelila izjemo pri obračunavanju dodatnih ugodnosti, ki jih je opredelila s 

tem sklepom. Namreč, starši, ki imajo v vrtcu dva ali več otrok, z uveljavitvijo Zakona za uravnoteženje 

javnih financ za drugega otroka plačajo 30 % plačila, ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano 

plačila vrtca. Za vsakega nadaljnjega otroka pa so oproščeni plačila vrtca. Sredstva se zagotavljajo v 

državnem proračunu. 
 

Iz obrazložene do dodatna ugodnosti, ki jo zagotavlja občina, ti starši niso upravičeni.  

 

8.člen 

V Vrtec Kočevje se lahko vpišejo tudi otroci drugih občin, skladno s Pravilnikom o sprejemu otrok v 

Vrtec Kočevje. Dodatne ugodnosti, ki so določene s tem Sklepom, starši otrok iz drugih občin, za 

katere občina Kočevje po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti dela cene programa, lahko uveljavljajo zgolj 

rezervacijo, če seveda občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene programa, pisno 

soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in ceno programa. Občina 

Kočevje teh stroškov ne zagotavlja. 

 



 

 

  

9.člen 

Gre za razveljavitveno določbo. 

 

10.člen 

Gre za uveljavitveno določbo. 
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