
 

 

Štev.: 602-1/2023-2 

Dne: 6.2.20223 

 

OBČINSKEMU SVETU OBČINE 

ŠMARTNO PRI LITIJI 

 

 

ZADEVA: Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 

 

Predlagatelj: Blaž Izlakar - župan Občine Šmartno pri Litiji na predlog Tomaža Rozine, ravnatelja OŠ 

Šmartno 

                        

Poročevalec: Tomaž Rozina, ravnatelj OŠ Šmartno 

 

Pravna osnova: 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, 55/17 in 18/21), 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list 

RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21) in 7. ter 14. člen Statuta Občine 

Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) 

Namen: Obravnava in sprejem Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno 

pri Litiji 

 

Predhodna obravnava: Odbor za družbene dejavnosti, Odbor za gospodarstvo, kmetijstvo, turizem in 

finance 

 

Občinskemu svetu Občine Šmartno pri Litiji predlagam po opravljeni razpravi v sprejem naslednji 

sklep: 

 

SKLEP 1: Občinski svet Občine Šmartno pri Litiji sprejema predloženi Sklep o določitvi cen 

programov predšolske vzgoje v občini Šmartno pri Litiji, ki se uporablja od 1. februarja 2023 

dalje. 

 

 

Pripravila:                                                                                                                    Župan občine  

mag. Karmen Sadar                                                                                                 Šmartno pri Litiji:     

                                                                                                                                      Blaž Izlakar       

                                                                                                                                  

Priloga: 

- Obrazložitev  

- Predlog cene z izračuni 

 

 



 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih določa, da se uskladitev cen določa 

enkrat letno, glede na letne rasti elementov. Ne glede na določilo prejšnjega odstavka lahko vrtec ali 

pristojni upravni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice predlaga uskladitev cene, če se v vmesnem 

obdobju bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev cene.  

Izračun nove ekonomske cene temelji na veljavni  sistemizaciji, organizaciji dela v vrtcu Ciciban in 

njegovih dislociranih enotah, oblikovanih oddelkov in področni zakonodaji ter na podlagi analize 

stroškov v zadnjih desetih mesecih ter predvidenih potrebnih stroškov. 

 

Na podlagi novih izračunov (v prilogi) OŠ Šmartno predlaga, da se cena programa za otroke prvega 

starostnega obdobja poveča za 10,15% in bi po novem znašala 599,44 EUR, cena programov drugega 

starostnega obdobja in cena za kombinirani oddelek pa se povečata za 10,12% in bi po novem znašala 

467,10 EUR. Povečanje je potrebno zaradi višjih stroškov dela, ki so posledica napredovanj v višje 

plačne razrede in nazive in uskladitve cene z dejanskimi stroški.  

 

 Za primerjavo prilagamo pregled gibanja ekonomske cene vrtca v občini v zadnjih letih: 

Leto 1. Starostno obdobje 2. Starostno obdobje Kombinirani oddelek 

2008 490,19 EUR (439,97 EUR)* 334,63 - 

2012 490,19 EUR 357,25 - 

2012 470,00 EUR 320,00 EUR - 

2013 450,00 EUR 320,00 EUR 320,00 EUR 

2016 450,00 EUR 330,00 EUR 330,00 EUR 

2017 462,00 EUR 342,00 EUR 342,00 EUR 

2017 474,00 EUR 356,00 EUR 356,00 EUR 

2019 484,00 EUR 372,00 EUR 372,00 EUR 

2019 506,00 EUR 387,00 EUR 387,00 EUR 

2021 544,23 EUR 424,19 EUR 424,19 EUR 

*Staršem je bila zaračunana subvencionirana cena  

 

 

Rezervacija v poletnih mesecih je že več let pomembna olajšava predvsem za starše, ki se uvrščajo v 

višje plačilne razrede. Starši jo po navadi uveljavljajo v času letnih počitnic in dopustov oziroma lahko 

tudi v primeru daljše bolezni otroka na podlagi zdravniškega opravičila.  

 

Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 

vrtcih, ki izvajajo javno službo je v letu 2005 občinam dal možnost, da določijo višino plačila, ki ga 

morajo plačati starši v primeru ko začasno (največ 2 meseca) izpišejo otroka iz vrtca. To določilo je 

bilo uvedeno zaradi primerov v praksi, ko so starši v poletnih mesecih izpisovali svoje otroke iz vrtca 

in jih ponovno vpisovali v začetku novega šolskega leta, in s tem prihranili denar, ki bi ga dejansko 

morali plačati za varstvo. Seveda je prihranek staršev iz tega naslova prešel v breme občine. Tovrstnih 

primerov v občini Šmartno pri Litiji nismo imeli, vendar zaradi morebitnih primerov v prihodnosti 



 

 

predlagamo, da starši v navedenem primeru plačajo 80% od višine plačila, ki bi ga sicer morali plačati, 

če do izpisa ne bi prišlo. 

 

Pripravila: 

Karmen Sadar 

 

 



 

 

Predlog sklepa: 

 

Na podlagi prvega odstavka 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, 55/17 in 18/21), 24. člena Zakona 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, 77/18, 47/19, 189/20 – 

ZFRO in 54/22 – ZUPŠ-1), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), Pravilnika o 

normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 

54/21)  in 7. ter 14. člena Statuta Občine Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 70/18) je Občinski svet 

Občine Šmartno pri Litiji na svoji ___________ seji dne, __________ sprejel  

 

 

Sklep  

o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Občini Šmartno pri Litiji 

 

 

1. člen 

Občina Šmartno pri Litiji financira dejavnost javnih vrtcev na podlagi ekonomske cene programov v 

javnih vrtcih. Za posamezne programe javnih vrtcev se določijo enotne ekonomske cene (najnižja 

ekonomska cena posameznega programa), ki so osnova za plačilo staršev. 

 

Za otroke, za katere je Občina Šmartno pri Litiji po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, 

financira razliko med ekonomsko ceno programa in enotno ekonomsko ceno programa Občina 

Šmartno pri Litiji. 

 

2. člen 

Ekonomske cene programov predšolske vzgoje v javnem vrtcu OŠ Šmartno – Vrtec Ciciban znašajo 

mesečno na otroka: 

 

PROGRAM PREDŠOLSKE VZGOJE CENA v EUR 

I. starostna skupina – otroci stari od 1-3 let 599,44 

II. starostna skupina – otroci stari od 3-6 let 467,10 

Kombinirani oddelek 467,10 

 

3. člen 

Starši otrok, za katere je Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji dolžna kriti del 

cene programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo enkrat letno v obdobju 

od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost najmanj en 

in največ dva  meseca. Starši so jo dolžni vrtcu pisno napovedati najmanj en teden pred prvim 



 

 

dnem odsotnosti otroka iz vrtca. Starši plačajo rezervacijo v znesku 2,50 EUR za vsak delovni 

dan napovedane odsotnosti otroka. 

Enako kot rezervacija v času poletnih počitnic se staršem obračuna tudi neprekinjena najmanj 

enomesečna opravičena odsotnost otroka zaradi bolezni, kar se dokazuje s kopijo originalnega 

zdravniškega potrdila. 

Starši otrok iz drugih občin, za katere Občina Šmartno pri Litiji po veljavni zakonodaji ni 

zavezanka za doplačilo do polne cene programa, lahko uveljavijo rezervacijo le, če občina, ki 

je zavezanka za doplačilo do polne cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila 

razliko med plačilo rezervacije s strani staršev in ceno programa. 

 

4. člen. 

Starši otrok lahko med letom začasno izpišejo otroka, vendar največ za dva meseca in so za 

čas izpisa dolžni plačati rezervacijo mesta v višini 80% od višine plačila, določene po 

Pravilniku o plačilih staršev za programe v vrtcih.  

 

5. člen. 

Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje 

v Občini Šmartno pri Litiji (Uradni list RS, št. 169/21).  

 

6. člen. 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 

1.2.2023. 

 

 

Številka: 602-1/2023 

Šmartno pri Litiji, dne, _____________ 

 

 

 

                                                                                                                      ŽUPAN 

                                                                                                                   Blaž Izlakar 
 

http://www.uradni-list.si/1/content?id=112997&part=u&highlight=sklep+o+dolo%25C4%258Ditvi+cen+%25C5%25A1martno+pri+litiji#!/Sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-Obcini-Smartno-pri-Litiji
http://www.uradni-list.si/1/content?id=112997&part=u&highlight=sklep+o+dolo%25C4%258Ditvi+cen+%25C5%25A1martno+pri+litiji#!/Sklep-o-dolocitvi-cen-programov-predsolske-vzgoje-v-Obcini-Smartno-pri-Litiji

