
Na podlagi 30.,31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Ur.l.RS, št.100/05-UPB2 in 25/08), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS 97/03,77/05 in 
120/05), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, št. 129/06, 79/08), 16. 
člena Statuta občine Pesnica ( MUV, št. 6/99 in 4/01) ter 44. člena Poslovnika občinskega sveta 
občine Pesnica (MUV, 18/99 in 4/01), je Občinski svet občine Pesnica na 17. dne 16.06.2009 sprejel 
 

S K L E P 
O DOLOČITVI EKONOMSKE CENE PROGRAMOV V VRTCIH V OBČINI PESNICA 

 
I. 

Cene vzgojnovarstvenih programov v vrtcih v Občini Pesnica po posameznih programih znašajo 
mesečno na otroka: 
 
VRSTA PROGRAMA I.starostno obd. II. starostno obdobje 

• Celodnevni program vzgoje in varstva s tremi obroki prehrane 456,00 311,00 
• Poldnevni program z zajtrkom in kosilom 388,00 256,00 

 
II. 

Višina plačila staršev se določi na podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Ur.l. RS, 
št. 129/2006). 

III. 
Za dneve odsotnosti, ki so javljeni in trajajo več kot tri dni strnjeno, se prispevek staršev sorazmerno 
zniža za enak odstotek dnevnega stroška živil, kot jim določa višina plačila za program, v katerega je 
vključen odsoten otrok. 
 
Odbitek se obračuna za pretekli mesec. Oskrbnine se plačujejo po položnicah za pretekli mesec. 
Dnevni odbitek za živila je naslednji: 
 
� Celodnevni program vzgoje in varstva s tremi obroki  

prehrane         1,85 € 
� Poldnevni program z zajtrkom in kosilom     1,36 € 

 
IV. 

Starši, ki želijo za svojega otroka ob enomesečni ali dvomesečni odsotnosti v času poletnih počitnic 
rezervirati mesto v izbrani enoti oz. oddelku, ali kadar gre za daljšo odsotnost več kot mesec dni 
zaradi bolezni, plačajo v mesecu, ko je otrok v celoti odsoten, 30 % njim določenega zneska plačila. V 
primeru, da za ta čas otroka izpišejo iz vrtca, je pri ponovnem vpisu otrok razvrščen v odvisnosti od 
razpoložljivih kapacitet. 
 
To določilo velja samo za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v občini Pesnica in 
imajo otroke vpisane v vzgojnoizobraževalnih zavodih, katerih ustanovitelj je Občina Pesnica, za 
druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev. 
 
Starši lahko s podpisom izjave najavijo vpis otroka, ki bo začel obiskovati vrtec med tekočim šolskim 
letom in v tem primeru plačajo od začetka šolskega leta pa vse do dejanske vključitve mesečno 
rezervacijo v višini 10% ekonomske cene programa v katerega bo otrok vključen.  
 

V. 
V slučaju, ko starši ne upoštevajo časovno trajanje programa, v katerega so vključili otroka ali ne 
pridejo po svojega otroka po zapiralnem času vrtca, lahko zavod zaračuna staršem vsako začeto uro 
zamude v znesku 9,00 €. 
 
 
Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov vrtcev in plačnikom staršev, ki imajo stalno 
prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov vrtcev Občinska uprava 
občine Pesnica. 

VI. 
Sklep se objavi v Medobčinskem uradnem vestniku in se uporablja od 01.07.2009 dalje. 
 
Številka: 64-2/2009-NM 
Datum: 16.06.2009 

ŽUPAN 
            Venčeslav SENEKOVIČ, dipl.inž., l.r. 

 
 
 
 



Dohodkovni razredi glede na povprečno bruto plačo v letu 2007 (1.284,79 EUR),   

 uporabljeni za določitev plačil staršev s 1. 1. 2009      

       

  Dohodkovni razred I. star.obd II.star.obd. 

  (delež bruto mesečnega doh./ druž.čl.  celodnev.pr. celodnev.pr. 

Plačilni  v primerjavi s povprečno bruto plačo v RS mesečna mesečna 

razred v preteklem koledarskem letu) 

Mesečni bruto dohodki na 
družinskega člana v letu 

2007  v EUR 

Plačilo v % od 
cene 

položnica položnica 

1                    do   25%   do 321,20 10% 45,60 31,10 

2 nad    25% do   35% nad 321,20 do 449,68 20% 91,20 62,20 

3 nad    35% do   45% nad 449,68 do 578,16 30% 136,80 93,30 

4 nad    45% do   55% nad 578,16 do 706,63 40% 182,40 124,40 

5 nad    55% do   70% nad 706,63 do 899,35 50% 228,00 155,50 

6 nad    70% do   90% nad 899,35 do 1156,31 60% 273,60 186,60 

7 nad    90% do 110% nad 1156,31 do 1413,27 70% 319,20 217,70 

8 nad  110% nad 1413,27   80% 364,80 248,80 

 

 
 
1. Starši imajo možnost za prihodnje šolsko leto rezervirati svojemu otroku prostor v izbrani enoti 

oziroma v izbranem oddelku pod pogojem, da v poletnih mesecih otroka, kljub temu, da je bil iz 
vrtca odsoten ves mesec (v nekaterih primerih celo dva meseca) ne izpišejo, temveč plačajo 30 % 
svojega izračunanega plačila. Starši si za svojega otroka s tem zagotovijo nadaljevanje 
obiskovanja vrtca na izbrani lokaciji in v izbranem oddelku.  

2. Spremembe in dopolnitve Zakona o vrtcih, objavljene v Ur.l. RS št. 25/08, z dne 14.03.2008 
uveljavljajo sofinanciranje plačil staršev, s strani državnega proračuna in sicer s 01.01.2010 za 
otroka, ki je dopolnil starost petih let v višini 50% plačila, ki je staršem določeno kot plačilo za 
program vrtca. Torej bodo starši za otroke, ki bodo s 01.01.2010 dopolnili pet let plačevali 50% 
njim določenega plačila vrtca.  

 
 
 
Vloge za znižano plačilo vrtca – za novince! 
 
Starši predšolskih otrok s stalnim prebivališčem v naši občini, ki bodo z novim šolskim letom na novo 
(prvič) začeli obiskovati vrtec, morajo v kolikor želijo uveljaviti ZNIŽANO PLAČILO VRTCA, predpisani 
obrazec vloge za znižano plačilo vrtca z vso ustrezno dokumentacijo PRAVOČASNO oddati v sobi 
103/I ali v tajništvu občine, najkasneje do vključno 17.08.2009. Na osnovi dohodkov in morebitnega 
premoženja bodo starši uvrščeni v plačilne razrede, ki bodo osnova za izračun njihove mesečne 
obveznosti – prispevka staršev.  

 


