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OSNOVNA ŠOLA ŽIRI
VVE PRI OŠ ŽIRI
______________________________________________________________________________________________________________________
Jobstova cesta 22
Telefon: (04) 50 50 814
4226 ŽIRI

Zadeva: CENE PROGRAMOV V VRTCU

Žiri, 01.10.2022

Spoštovani starši !
Z namenom, da bi bili o poslovanju naše šole in vrtca čimbolj obveščeni, vam v nadaljevanju
predstavljamo vsebino in način obračunavanja cen programov v našem vrtcu in določitve prispevka
staršev.
Podlaga za izračun plačila staršev je cena programa. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se
cena programa zniža. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno
programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka.
Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo:
- stroški dela zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi normativi,
- stroški materiala in storitev, ki so potrebni za nemoten potek izvajanja programov predšolske vzgoje,
- stroški živil za otroke, ki se določijo na podlagi števila in vrednosti obrokov.
Obračunavanje odsotnosti otrok:
Na podlagi Zakona o vrtcih – ZVrt (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09
– ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17),
17. in 18. 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 16. člena Statuta Občine Žiri (Uradni list RS, št. 68/17) je
Občinski svet Občine Žiri na 5. redni seji dne 28. 3. 2019 sprejel sklep o znižanju plačil staršev zaradi
odsotnosti otrok, rezervacij ter o drugih posebnostih.
Cena programa se zniža:
• Za strošek neporabljenih živil, ko je otrok opravičeno odsoten, kar pomeni, da starši do 7.30
obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti. Vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil z
dnem prejema sporočila.
• Za strošek živil, ko starši do časa odjavijo otroka v času dežurstva.
• Ko starši otrok uveljavljajo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno v obdobju
od 1. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka
najmanj 30 koledarskih dni, vendar največ dva meseca. Starši so rezervacijo dolžni vrtcu
napovedati na pripravljenem obrazcu najpozneje 15 dni pred prvim dnem odsotnosti otroka iz
vrtca. Za čas koriščenja rezervacije starši otroka plačajo 50 % zneska, ki jim je določen z odločbo
o višini plačila, in sicer za program, v katerega je otrok vključen.
• Ko starši uveljavljajo izredno rezervacijo zaradi poškodbe ali dolgotrajne bolezni na strani
vpisanega otroka, ki je iz teh razlogov odsoten iz vrtca neprekinjeno najmanj 30 koledarskih dni.
Starši najkasneje v roku 8 dni od zaključka odsotnosti otroka občinski upravi predložijo obrazec z
mnenjem vodje vrtca in zdravniškim potrdilom otroka. Rezervacija na podlagi zdravniškega
potrdila vključenega otroka iz razloga zdravstvenih težav drugih družinskih članov ni upravičena.
Za čas koriščenja izredne rezervacije starši plačajo 50 % zneska, ki jim je določen z odločbo o
višini plačila, in sicer za program, v katerega je otrok vključen.
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Izredno rezervacijo ni moč nadaljevati s poletno rezervacijo.
Rezervacijo v prej navedenih oblikah je možno koristiti skupno največ tri mesece v šolskem letu.
Ta sklep velja od 01.04.2019.
Mesečne cene vzgojno-varstvenih programov so odvisne od normativa otrok v posameznem oddelku,
kar pomeni manjši normativ – višja cena in obratno. V nadaljevanju navajamo trenutno veljavne in
pripadajoče normative (v skladu s 34. členom Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje):
- prvo starostno obdobje; 1-3 leta (normativ 12+ 2)
: 519,00 EUR
- starostno komb.odd., 3-4 leta (normativ 17+2 )
: 429,00EUR
- drugo starostno obdobje; 3-6 let (starostno homogeni oddelki, normativ 22+2)
: 389,00 EUR
Za izračun višine prispevka staršev za posamezni mesec rabimo še podatek o dnevnem odbitku za živila,
ki ga določi vodja šolske prehrane, in znaša 1,50 EUR. Za enotno obračunavanje znižanj oskrbnin se delež
dnevnega plačila otroka izračuna tako, da se upošteva 22 dni v mesecu.
PRISPEVEK STARŠEV = (cena programa – (št.dni odsotnosti * dnevni odbitek za živila)) * % iz
Odločbe o višini plačila
Odločbe o višini plačila programa v vrtcu izdajo na Centru za socialno delo v občini stalnega prebivališča,
na podlagi Vloge za znižano plačilo vrtca, ki jo morajo starši vložiti ob sprejemu otroka v vrtec in potem
vsako leto znova, v mesecu novembru za naslednje leto.
HETEROGENI , HOMOGENI (3-4 leta) IN STAROSTNO KOMBINIRANI ODDELKI
Vsako leto, ko se v vrtcu formirajo nove skupine, se s strani nekaterih staršev porajajo dvomi o
upravičenosti oz. zakonitosti določitve cene za starostno heterogene oddelke drugega starostnega
obdobja, starostno homogene oddelke 3-4 letnikov in starostno kombinirane oddelke. Ker imamo tudi
letos v vrtcu takšne oddelke , vam v nadaljevanju podajamo obrazložitev.
Glede na 2. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
objavljenem v Ur. listu RS, št. 97/2003, vrtci lahko oblikujejo tudi ceno programa za oddelke, v katere so
vključeni otroci, stari od tri do štiri leta oziroma ceno za kombinirani oddelek.
V skladu s 33. členom Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (Ur.l. RS, št. 75/05) vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določi vrtec v soglasju z
lokalno skupnostjo, ustanoviteljico vrtca. Oddelki se oblikujejo pred začetkom šolskega leta za celo
šolsko leto in so formirani v skladu s 34. členom omenjenega pravilnika.
Kot smo že omenili, je cena oskrbnine v vrtcu odvisna od števila otrok oz. normativa v posameznem
oddelku. Skupna ekonomska cena programov predšolske vzgoje je namreč definirana kot letni obseg
vseh predhodno navedenih stroškov. Fiksni stroški (vse razen živil) so za vsak posamezen oddelek (ne
glede na število otrok ) v povprečju enaki. Ti se razdelijo na posameznega otroka v oddelku.
V letnem obsegu stroškov so zajeti predvideni stroški za vse dni (povprečno 22 dni/mesec), ko vrtec
obratuje in so razdeljeni na 12 enakih delov. Posledično je polna cena oskrbnine (ne glede na št. dni
obratovanja vrtca) vsak mesec enaka. Tudi za avgust, ko je vrtec zaradi generalnega čiščenja in nujnih
vzdrževalnih del en teden zaprt.
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Naj še omenimo, da Komisija za sprejem otrok v VVE vsako leto poskuša čimbolj optimalno oblikovati
oddelke glede na starost otrok . Ob razvrstitvi otroka v določeno skupino, starši celo šolsko leto
plačujejo ceno, ki je določena za ta oddelek.
Za vse dodatne informacije smo vam na voljo na tel.št.: 50 50 815 ali 50 50 822.
V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljamo!

Vodja vrtca:
Andreja Oblak Kavčič

Ravnatelj:
Marijan Žakelj

