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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 
 
 

OBRAZLOŽITEV 
Sklepa o določitvi dodatnih popustov in olajšav  

pri plačilu staršev za programe vrtca 
 
 

1) Zakonska podlaga za sprejem sklepa: 
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05), 
- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 

št. 25/08) 
- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 

129/06),  
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03), 
- 17. člen Statuta Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 

112/07). 
 

2) Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja 
 
V skladu z 12. členom Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. 
129/06) lahko občina v skladu s svojimi akti in razpoložljivimi finančnimi sredstvi 
staršem plačilni razred, ki jim je določen po omenjenem pravilniku, zniža. Osnovna 
šola Miren nas je zaprosila, da staršem otrok iz naše občine omogočimo ustrezne 
popuste in olajšave skladno s prakso drugih občin, zato za ta namen predlagamo 
sprejem predloženega sklepa. 
 

3) Ocena finančnih in drugih posledic (proračun) 
 
V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05) se sredstva za 
plače in prejemke ter davke in prispevke za zaposlene v vrtcih in za materialne 
stroške v skladu z normativi in standardi, zagotavljajo iz proračuna lokalne 
skupnosti in sicer za razliko med ceno programov in plačilom staršev. Sredstva 
zagotavlja lokalna skupnost, v kateri imajo otrokovi starši stalno prebivališče. 
Lokalna skupnost zagotavlja tudi sredstva za otroke, katerih starši imajo na njenem 
območju začasno prebivališče, če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v 
Republiki Sloveniji. Glede na to, da se plačila staršev v vrtcih na območju Občine 
Miren-Kostanjevica povprečno gibljejo med 33% ekonomske cene vrtca in je 
posledično tudi ob stalni prisotnosti vseh otrok v vrtcu, pretežen del stroškov v 
breme proračuna občine/lokalne skupnosti, sprejem predlaganega sklepa ne 



povzroča novih velikih finančnih bremen za občino. Natančnih finančnih posledic 
sprejema predlaganega sklepa ni mogoče predvideti, ker vnaprej ni mogoče 
predvideti izpisa otrok v poletnem času oz. izpisa iz zdravstvenih razlogov. Sicer pa 
so predlagani popusti in olajšave predvidene le za otroke s stalnim prebivališčem v 
naši občini pod pogojem, da obiskujejo vrtec na območju naše občine. Obenem je 
sprejem takega sklepa potreben za namen uspešnega konkuriranja vrtcem na 
območju drugih občin, saj tudi druge občine staršem nudijo popuste in olajšave v 
vsaj takem obsegu. 
 
Občinskemu svetu predlagam, da obravnava in sprejme predlagani sklep. 
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