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OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA       
Občinski svet         PREDLOG 

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 

besedilo s spremembami), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 17. člena Statuta Občine 

Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 – UPB, 62/2016) je občinski svet Občine 

Miren-Kostanjevica na 25. seji dne _________ sprejel 

 

Dodatek k Sklepu  

o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih  

na območju Občine Miren-Kostanjevica 

 

1. člen 

Staršem otrok, ki so do konca koledarskega leta dopolnili starost 3. leta in so bili, zaradi 

prostorske stiske razporejeni v oddelek 1. starostnega obdobja se pri obračunu programa 

upošteva plačilo vrtca, ki je določeno za oddelek 2. starostnega obdobja. 

2. člen 

Občina Miren-Kostanjevica bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del 

cene programa predšolske vzgoje, zagotovila javnemu vrtcu sredstva za plačilo celotne 

razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane zaradi določitve dodatne ugodnosti 

za starše po tem sklepu. 

3. člen 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja 

pa se od 1. 1. 2022 dalje. 
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O B R A Z L O Ž I T E V: 

1. Pravni temelj za sprejem sklepa 

• Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami) 

• Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) 

• Statut Občine Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 2/2016 z dne 15.1.2016) 
 

2. Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja   
 

Osnova za sofinanciranje dejavnosti javnih vrtcev v občini Miren-Kostanjevica je ekonomska cena 

programa v javnih vrtcih. Občina zagotavlja javnim vrtcem  sredstva po posameznih vrstah stroškov, ki 

so elementi za oblikovanje cen programov.  

Način oblikovanja izračuna cene programa v vrtcu določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Cene programov, oblikovane po tej metodologiji so 

podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je 

vrtcu v skladu z 28. členom Zakon o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost, v kateri imajo starši 

skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec stalno prebivališče oz. ima stalno prebivališče skupaj z otrokom 

vsaj eden od staršev ter za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom začasno 

prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.  

V 24. členu Pravilnika o normativih za oblikovanje oddelkov je določeno, da vrsto in število oddelkov 

ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z občino ustanoviteljico. Oddelki se oblikujejo pred 

začetkom tekočega šolskega leta za celo šolsko leto. Pri oblikovanju oddelkov se šteje, da sodijo v 

oddelek drugega starostnega obdobja otroci, ki bodo do konca koledarskega leta dopolnili najmanj tri 

leta starosti.   

Otroci so tako v vrtcu razporejeni v oddelke glede na starost: 

 - v oddelkih I. starostnega obdobja so otroci od 1. do 3. leta starosti 

-   v oddelkih II. starostnega obdobja pa otroci od 3. leta starosti do vstopa v šolo.  

 

Javni zavod mora v  skladu s 30. členom Zakona o vrtcih staršem obračunavati plačilo na osnovi cene 

programa, v katerega je otrok vključen, ne glede na to, da je dopolnil starost 3. leta.   

Občina lahko v skladu z 28. b členu Zakona o vrtcih s svojim aktom določi dodatna znižanja plačila 

staršev za vrtec. 

V trenutno veljavnem Sklepu o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju občine 

Miren-Kostanjevica (Uradni list RS, št. 154/2021 z dne 24.9.2021) sta upoštevani dve olajšavi in sicer 

počitniško rezervacija in financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni.  

V šolskem letu 2021/2022 je bilo nekaj otrok, ki so do konca koledarskega leta dopolnili starost 3. leta. 

Zaradi prostorske stiske so ti otroci bili razporejeni v oddelek 1. starostnega obdobja. Ker je 

ekonomska cena programa v oddelkih 1. starostnega obdobja najvišja predlagamo, da se v takšnih 

primerih za starše upošteva dodatna olajšava.  

Občinskemu svetu Občine Miren-Kostanjevica se po opravljeni razpravi predlaga, da sprejme 

Dodatek k Sklepu o določiti cen programov predšolske vzgoje v vrtcih na območju Občine 

Miren-Kostanjevica. 

 

Pripravila:  

Matejka Maver Pregelj, 
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