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Datum: 4. 6. 2021 
Številka: 602-1/21 
 
 
OBČINSKI SVET OBČINE SODRAŽICA 
 

Zadeva: Sklep o določitvi višine cene programov vrtca in rezervacijah 
 
Pravna podlaga: 

- Zakona o vrtcih ((Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - 
ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - 
ZUUJFO, 55/17, 49/20 - ZIUZEOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21),  

- 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)  

- 15. člen Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 191/20). 
 
Pristojno delovno telo: 

- ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 
- ODBOR ZA FINANČNE ZADEVE, GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO 
- STATUTARNO PRAVNA KOMISIJA 

 
OBRAZLOŽITEV 

Razlogi za povišanje cene 

Program vrtca se skladno z Zakonom o vrtcih financira na podlagi cene programov vrtca, ki je ob 
enem tudi podlaga za izstavitev računa za storitve staršem oz. uporabnikom. Sedaj veljavne cene 
programov vrtca v Sodražici veljajo od 1. 5. 2019. V tem obdobju do danes je prišlo do bistvenih 
sprememb cen oz. stroškov, ki vodijo v spremembo cene programa vrtca. Iz predloga za 
spremembo cene programov vrtca, ki smo jo prejeli iz OŠ Sodražica izhaja, da so glavni razlogi za 
spremembo cene: 

- višji stroški dela, in sicer so v ceni predvidena napredovanja zaposlenih v plačne razrede 
do vključno 1. 12. 2021, odpravnine ob upokojitvi, že veljavno povišanje minimalne plače, 
povišanje osnove za prispevke, višji regres za letni dopust, dvig dodatka za nočno delo 
(strokovna delavka med 5.30 in 6.00), dvig dodatka za deljen delovni čas (čistilka); 

- višji stroški materiala in storitev, predvsem na področju komunalnih storitev; 
- višje cene stroškov živil, ki vključujejo zajtrk, dve malici in kosilo (predlagani znesek živil 

je 2,20 EUR/otroka na dan, sedanji znesek je 2,00 EUR/otroka na dan). 
 

Utemeljitev predloga povišanja cene 

Ob preučitvi predloga za povišanje cene programa vrtca, ki ga je podala OŠ Sodražica, 
ugotavljamo, da je povišanje cene potrebno, saj so stroški toliko višji, da jih obstoječa cena ne 
pokriva oz. bo vrtec v likvidnostnih težavah, če cene ne spremenimo s 1. 9. 2021. Ugotavljamo 
pa, da s strani šole predlagana cena temelji na več predpostavkah in predvidevanjih oz. zgolj 
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ocenah stroškov. V danem momentu ni še dokončno znana vrsta in število oddelkov od 1.9. 
dalje, kar vpliva tudi na število zaposlenih. Prav tako še ni znano, kaj bodo prinesla sindikalna 
pogajanja, ki se še odvijajo. Predlog šole vključuje tudi stroške dela za delovno mesto 
vzdrževalca učne tehnologije, le ta pa v Pravilniku, ki je podlaga za sistemizacijo delovnih mest v 
vrtcu, zaenkrat ni določen, je pa navedeno delovno mesto resorno ministrstvo priporočilo.  
 
Zaradi navedenega predlagamo, da se torej s 1. 9. 2021 določi nova cena programa vrtca, in 
sicer za: 

- 1. starostno obdobje (1-3 leta, do 12 oz. 14 otrok na oddelek) v višini 500 EUR na otroka; 
- 2. starostno obdobje (3-6 let, možno do 22 otrok na oddelek, vendar v našem vrtcu zaradi 

velikosti posameznih prostorov le 17 - 19 otrok na oddelek) v višini 415 EUR na otroka. 
 
Predlog cene v EUR: 

  trenutna cena Predlog OŠ Sodražica % povišanja predlog občine % povišanja 

1. st. skupina 472 530 12,29 500 5,93 

2. st. skupina 404 425 5,2 415 2,72 

 
Primerjava cene s sosednjimi vrtci v EUR: 

  
Velike Lašče, 
1.12.2020 

Loški Potok, 
1.1.2021 

Nova vas, 
1.9.2020 

Dobrepolje 
1.11.2019 

Ribnica, 
1.1.2021 

1. st. skupina 531 447 406 517 511 

2. st. skupina 410 405 406 415 349 

 
OCENA FINANČNIH IN DRUGIH POSLEDIC 
Sprememba cene programa vrtca bo imela vpliv na proračun Občine Sodražica. Povišanje 
odhodkov bo potrebno zagotoviti z rebalansom proračuna za leto 2021. Glede na to, da je 
predlog občine o povišanju cene programa vrtca bistveno nižji od pripravljenega predloga OŠ 
Sodražica, bosta Občina in šola jeseni ponovno preučili ceno in jo po potrebi ponovno 
spreminjali z začetkom leta 2022. 
 

PREDLOG SKLEPA 

Predlagam, da Občinski svet občine Sodražica sprejme Sklep o spremembi Sklepa o določitvi 
cene programov predšolske vzgoje v predlagani obliki. 
 
 
Pripravila:         Župan 
Darja Vetrih                   mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 
Priloga: 

- predlog Sklepa o določitvi višine cene programov vrtca 
- Izračun ekonomske cene od 1. 9. 2021 (predlagatelj OŠ Sodražica) 
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PREDLOG SKLEPA 
 
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, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 55/17, 49/20 - ZIUZEOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 18/21), 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 15. člena Statuta Občine Sodražica (Ur. l. RS št. 32/11, 191/20) je Občinski svet 
občine Sodražica na svoji 16. redni seji, dne 17. 6. 2021, sprejel naslednji 
 
 

Sklep o določitvi višine cene programov vrtca 
 
 

1. člen 

Cena programov predšolske vzgoje v enoti Vrtec pri OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica znaša od 
1. 9. 2021 dalje za 1. starostno obdobje 500,00 EUR mesečno, za drugo starostno obdobje 415,00 
EUR mesečno. 

Cena programa kombiniranega oddelka je enaka ceni programa za drugo starostno obdobje. 
 

2. člen  

Cena živil znaša 2,20 EUR dnevno na otroka. 
 

3. člen  

Odsotnost otroka iz vrtca se obračuna na podlagi višine cene živil, in sicer, če je bila odsotnost 
sporočena v vrtec ali tajništvo šole najkasneje do 12. ure za naslednji dan oz. od naslednjega dne 
dalje. 
 

4. člen  

Starši otrok, za katere je Občina Sodražica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti 
otroka enkrat letno, v obdobju od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za 
neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno 
napovedati najpozneje dva tedna pred prvim dnem odsotnosti otroka iz vrtca. 

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 50 % od njihovega z odločbo določenega plačilnega razreda. 
Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Sodražica po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti 

dela cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko 
do cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije in 
ceno programa. 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#2.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#3.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#4.%C2%A0%C4%8Dlen
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5. člen  

Starši, ki imajo vključenega otroka v vrtcu pri OŠ Sodražica, so dolžni plačati nadomestilo za 
prekoračitev poslovnega časa vrtca v primeru, da otroka prevzamejo po končanem poslovnem 
času vrtca, in sicer 7 EUR za vsako začeto uro. 
 

6. člen  

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cene programov predšolske 
vzgoje (Uradni list RS, št. 12/17, 14/18, 30/19,. ki se uporablja do začetka uporabe tega sklepa. 
 

7. člen  

Sklep začne veljati 15. dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 
1. 9. 2021. 
 
 
 
 
 
Številka: 600-1/2021      Župan Občine Sodražica 
Datum:                mag. Blaž Milavec l.r. 
 
 

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#5.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#6.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#7.%C2%A0%C4%8Dlen
https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-0597/sklep-o-dolocitvi-cene-programov-predsolske-vzgoje/#7.%C2%A0%C4%8Dlen

