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Svet Mestne občine Velenje je na podlagi 28., 28.b in 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, 40/11 – ZUPJS-A, 
40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17, 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 18/21), Zakona o 
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 3/13 
– ZšolPre-1, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 69/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – 
odl. US, 88/16 – ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 64/18, 77/18, 46/19, 47/19, 49/20 – ZIUZEOP, 
152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 189/20 – ZFRO, 90/21 – SZ-1E, 206/21 - 
ZDUPŠOP, 17/22, 54/22 - ZUPŠ-1, 117/22 - ZZUOPD ), Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 
94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 
14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 - ZIUOOPE), 
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) in 20. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO 
Velenje, št. 14/22) na svoji _____seji, dne _____________ sprejel naslednji 
  

 
SKLEP 

o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje 
 

1. člen 
 

Cene storitev na otroka v Vrtcu Velenje po posameznih programih mesečno znašajo: 
 
Programi in oddelki    Ekonomske    

cene programov   
 

Dnevni program prvega starostnega obdobja   613,69 EUR              
Kombinirani oddelek in oddelek 3-4 letnih otrok  479,70 EUR    
Dnevni program drugega starostnega obdobja   455,36 EUR      
Razvojni oddelek                1.110,05 EUR    
 
Ekonomska cena je odvisna od vrste oddelka, v katerega je otrok razporejen.  
 

2. člen 
 

Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov je 32,64 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje 
vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec staršem pri izstavitvi računa odšteje 
strošek neporabljenih živil za vsak vnaprej javljeni dan odsotnosti. Mesečni znesek stroškov materiala in 
storitev znaša povprečno 96,21 EUR na otroka. 
   

3. člen 
 

V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši za svojega otroka uveljavljajo rezervacijo ali začasni izpis 
zaradi počitniške odsotnosti otroka za najmanj en in največ dva koledarska meseca, ter ga plačajo v višini 
50% njim določenega zneska, zmanjšanega za ustrezni delež živil. V primeru, da je otrok prisoten 
neprekinjeno do 5 dni v juliju ali v avgustu, starši plačajo 65 % njim določenega zneska za posamezni 
mesec, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Plačilo rezervacije za en počitniški mesec lahko starši 
uveljavljajo enkrat letno tudi v primeru, ko v obeh počitniških mesecih prisotnost otroka ne preseže 21 
delovnih dni. Starši morajo rezervacijo oziroma začasni izpis napovedati v pisni obliki, najkasneje do 10. 
junija. V primeru izpisa, ki presega čas počitniških mesecev, se otroka pri ponovnem vpisu razporedi v 
enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta. 
 

4. člen  
 

Med šolskim letom vrtec vključuje otroke le na prosta mesta in rezervacije pred izpolnjenimi pogoji za vpis 
niso mogoče. Starši lahko otroka vključijo v vrtec, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, pod pogojem, če 
ne uveljavljajo več pravice do starševskega nadomestila v obliki polne odsotnosti z dela (20. čl. Zakona o 
vrtcih). Oddaja vpisne dokumentacije med šolskim letom je možna največ mesec dni pred želenim vstopom 
otroka v vrtec. 

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-206-4283-2021
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-17-361-2022
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-54-1186-2022
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-117-2791-2022
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-61-901-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-80-1195-2020


5. člen 
 

Če je otrok odsoten zaradi bolezni neprekinjeno 30 koledarskih dni ali več, vrtec obračuna ob predložitvi 
obrazca »Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka 
iz vrtca zaradi bolezni« plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana. 
Starši tako plačajo 50% njim določenega zneska, pri čemer je osnova za obračun oskrbnine cena, znižana 
za stroške neporabljenih živil. Znižanje oskrbnine na podlagi obrazca »Vloga za uveljavitev pravice do 
znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni« se upošteva prvi 
dan naslednjega meseca, ko starši prinesejo potrdilo oziroma pri naslednjem obračunu oskrbnine.  
 

6. člen 
 

Če je otrok s posebnimi potrebami odsoten zaradi bolezni, vrtec staršem na osnovi predložitve obrazca 
»Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca 
zaradi bolezni« v celoti oprosti plačilo prispevka za dneve opravičene odsotnosti. Ta olajšava velja tako za 
otroke vključene v razvojni oddelek, kot tudi za otroke, ki so vključeni v redne oddelke in so v skladu z 
Zakonom o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17), z 
zapisnikom multidisciplinarnega tima in Centra za zgodnjo obravnavo, usmerjeni v program za predšolske 
otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
 

7. člen 
 

Določila iz 3., 5., in 6. člena veljajo samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Velenje po veljavnih 
predpisih dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, zavezanko za 
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev. Obračun oskrbnine za odsotnost zaradi počitniške 
rezervacije in začasnega izpisa se opravi za vsak mesec posebej.  
 
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo, daljšo odsotnost zaradi bolezni in začasen izpis otroka zaradi 
zdravstvenih razlogov le za tistega otroka, za katerega se plačilo staršev financira iz proračuna Mestne 
občine Velenje in ne iz državnega proračuna.  
 

8. člen 
 

V primeru vpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev določi za ves mesec, če je vpisan več kot pol 
meseca, ter za 11 dni, če je vpisan manj kot pol meseca, v mesecu vpisa.  
 

9. člen 
 

Cene programov so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in plačilom 
staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost za otroka, 
vključenega v izbran program predšolske vzgoje.  
 

10. člen 
 

Vrtec Velenje zaračuna staršem za vsako dodatno uro, ki presega program, v katerega je vključen otrok, 2 
% od cene dnevnega programa prvega starostnega obdobja. Ta znesek ni subvencioniran.  

 
11. člen 

 
Zbirne račune za plačilo razlike med ceno programov Vrtca Velenje in plačilom staršev, ki imajo stalno 
prebivališče v drugih občinah, izstavlja tem občinam na podlagi obračunov Vrtca Velenje pristojni organ 
Mestne občine Velenje.  
 

12. člen 
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, z dne 23. 
3. 2022, Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 9/22. 
 
 
 



13. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje, cene pa se 
pričnejo uporabljati od 2. marca 2023 dalje. 
 
Številka: 4505-0030/2022-530 
Datum:  
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL 

 
 
Obrazložitev 
 
1. PRAVNA PODLAGA: 
 
Pravni temelj za sprejem Sklepa o določitvi cen programov vrtca in znižanja plačil za odsotnosti iz 
zdravstvenih razlogov, ter počitniških rezervacij in začasnih izpisov je podan v: 

- 28., 28.b in 31. členu 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, 40/11 – ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-
ZUUJFO, 55/17 49/20 – ZIUZEOP, 175/20 – ZIUOPDVE in 18/21 – v nadaljevanju Zakon o vrtcih); 

- Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10 - ZUPJS, 40/11, 40/12 - 
ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 3/13 – ZšolPre-1, 14/13, 56/13 – Zštip-1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15 
69/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16 - ZSVarPre-E, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 
64/18, 77/18, 46/19, 47/19, 49/20 – ZIUZEOP, 152/20 – ZZUOOP, 175/20 – ZIUOPDVE, 189/20 – 
ZFRO, 90/21 – SZ-1E in 206/21 - ZDUPŠOP, 17/22, 54/22 - ZUPŠ-1 in 117/22 - ZZUOPD  -  v 
nadaljevanju ZUPJS); 

- Zakonu o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. 
US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 - odl. US, 11/18 – 
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE – v nadaljevanju Zakon o lokalni 
samoupravi); 

- Pravilniku 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 – v nadaljevanju Pravilnik o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih); 

Zakon o lokalni samoupravi v 21. členu določa, da je predšolska vzgoja lokalna zadeva javnega pomena in 
da sodi med občinske pristojnosti. Tako med pomembne pristojnosti občine sodi tudi določanje cen 
programov v javnih vrtcih.  
 
Zakon o vrtcih daje pravno podlago občini ustanoviteljici vrtca za sprejem sklepa za določitev cene 
programa vrtca, ter za rezervacije in odsotnosti otrok zaradi bolezni za starše. 
 
ZUPJS določa, da so pristojni centri za socialno delo zadolženi za odločanje o znižanem plačilu za 
programe vrtca po zakonu, ki ureja predšolsko vzgojo. 
 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih določa metodologijo, po kateri se izračuna 
cena programa vrtca. Za oblikovanje cen programov v Vrtcu Velenje je bila uporabljena metodologija za 
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki se kot javna služba izvajajo na podlagi normativov in standardov iz 
14. člena Zakona o vrtcih.  
 
Metodologija temelji na kadrovskih pogojih in normativih, ki jih za izvajanje vzgojnega dela določajo Zakon o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 - popr., 22/00 - ZJS, 
64/01, 101/01 - odl. US, 108/02, 79/03, 34/03, 65/05, 129/06, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - 
popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 
25/17 - ZVaj, 123/21, 172/21, 207/21, 105/22 – ZZNŠPP in 141/22 – v nadaljevanju ZOFVI), Zakon o vrtcih, 
ki opredeljuje tudi merila za vrednotenje materialnih stroškov, Pravilnik o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21 – v nadaljevanju Pravilnik o 
normativih), ter upošteva druge podzakonske predpise, tudi tiste, ki urejajo plačni sistem.  
 

https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-17-361-2022
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-54-1186-2022
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-117-2791-2022
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-61-901-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-80-1195-2020
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-12-567-1996
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-23-2-1996-p
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-22-976-2000
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-64-3472-2001
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-101-4923-2001
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-108-5313-2002
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-79-3742-2003
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-34-1435-2003
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-65-2838-2005
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-129-5432-2006
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-118-5024-2006
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-36-1460-2008
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-58-2871-2009
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-64-3033-2009
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-65-3051-2009
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-20-821-2011
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-40-1700-2012
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-57-2410-2012
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-2-20-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-47-1934-2015
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-46-1999-2016
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-49-2169-2016
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-25-1324-2017
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-123-2629-2021
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-172-3352-2021
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-207-4285-2021
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-105-2603-2022
https://www.iusinfo.si/zakonodaja/rs-141-3469-2022


2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA SO: 
 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo natančno opredeljuje 
elemente cene in postopek izračuna le teh. Pravilnik o metodologiji zavezuje z določbo 19. člena vrtec k 
izračunu cen programov vrtca. Določa, da se cene programov usklajujejo enkrat letno, v primeru da pride 
do bistvenih sprememb višine posameznih elementov cene programov, pa lahko tudi v vmesnem obdobju. 
Pristojni organ lokalne skupnosti mora po 20. členu Pravilnika o metodologiji predlog cen obravnavati in o 
tem sprejeti ustrezen sklep, najkasneje v roku 60 dni od predložitve predloga cen.  
 
Cilj sklepa je izvajati ustanoviteljske pravice po predpisih, zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja 
javnega zavoda, katerega ustanoviteljica je Mestna občina Velenje, zagotavljanje izvajanja javne službe 
skladno s potrebami staršev in po predpisanih normativih in standardih.  
 
Cene programov, oblikovane po 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 Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati 
lokalna skupnost, v kateri imajo starši ali eden od staršev skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno 
prebivališče. Elementi za oblikovanje cen programov so stroški dela, stroški materiala in storitev, ter stroški 
živil za otroke. Med elemente cen ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcu 
zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v 
okviru javne službe. Med stroške za izračun ekonomske cene programov prav tako ne sodijo stroški plač za 
zaposlene, ki opravljajo tržno dejavnost, ki izvajajo dodatno strokovno pomoč za otroke z odločbo o 
usmerjanju in za spremljevalce. Stroške, ki niso elementi za izračun cen po tem pravilniku, krije vrtcu 
ustanovitelj v skladu z zakonom, drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oziroma v skladu s pogodbo 
o financiranju zavoda. 
 
Pretekli sklepi v zadnjih štirinajstih letih so bili sprejeti leta 2009, 2012 (dva sklepa), 2015, 2017, 2019 in 
2022. 
 
Do leta 2009 je Svet Mestne občine Velenje sprejemal sklepe o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Velenje 
usklajeno z rastjo cen življenjskih potrebščin. 
 
1. 4. 2012 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, s katerim 
ni povišal ekonomske cene, ampak se je spremenila samo struktura ekonomske cene. Plače in drugi osebni 
prejemki so se iz 82,82 % vseh stroškov zmanjšali na 75,36 %, stroški materiala in storitev so se iz 11,63 % 
povišali na 18,46 % in hrana se je iz 5,55 % povišala na 6,18 % vseh stroškov. V  ekonomski ceni do takrat 
popoldanska malica ni bila vključena v strošek živil kot sestavni del ekonomske cene, ker je bilo pred 
časom manjše število otrok, ki so koristili ta obrok, zato je Vrtec Velenje staršem popoldansko malico 
posebej zaračunaval. Glede na to, da je koristilo ta obrok večina otrok v vrtcu, se je popoldanska malica 
vključila v ekonomsko ceno vrtca. Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov, preračunan na osnovi 
21 dni mesečno je znašal 1,10 EUR (do takrat 0,97 EUR), povečan za znesek popoldanske malice 0,13 
EUR. V tem sklepu je bilo sprejeto tudi koriščenje počitniške rezervacije poleg julija in avgusta tudi v 
mesecu juniju in septembru, saj je bil s strani staršev za to izkazan interes. 
 
2. 10. 2012 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, s 
katerim je zaradi uveljavitve Zakona o uravnoteženju javnih financ znižal ekonomsko ceno za povprečno 
4,56 %. Starši so lahko v času od 1. junija do 30. septembra za svojega otroka uveljavljali rezervacijo ali 
začasni izpis in sicer za najmanj en in največ dva meseca, ter ga plačali v višini 50% od plačila, ki jim je bil 
določen z odločbo o višini plačila za program vrtca, zmanjšanega za ustrezni delež živil in ne 25% plačila, 
kot je veljalo vse do takrat.  
  
27. 10. 2015 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, s 
katerim je znižal cene programov od 1. 11. 2015 za 2 %. V tem obdobju se je spremenila višina elementov 
cene programov Vrtca Velenje, na podlagi katerih je bila cena določena. Spremenila se je tudi metodologija 
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, na podlagi katere se od takrat dalje v ceno 
vštevajo sredstva za nadomeščanje kadra in sredstva za delo sindikalnega zaupnika. Dnevni strošek živil 
za otroke v cenah programov, preračunan na osnovi 21 dni mesečno, je po tem sklepu znašal 1,30 EUR, 
torej več kot pri sklepu o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje od zadnjega povišanja cen iz leta 2012, 
saj so se stroški živil povišali. Mesečni znesek stroškov materiala in storitev je znašal povprečno 66,68 EUR 
na otroka. V povprečju so se stroški dela v primerjavi z realizacijo leta 2012 (od predhodne spremembe 
ekonomske cene) zmanjšali za 4,48 %, stroški materiala in storitev so se v povprečju zmanjšali za 1,49 % 



in stroški hrane za otroke so se povečali za 18,18 %. Glede na zelo majhno koriščenje rezervacij in 
začasnih izpisov v mesecih junij in september, sta se ta dva meseca izvzela iz sklepa. 
 
27. 9. 2017 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, s 
katerim je povišal cene programov od 1. 10. 2017 dalje za 1,51 % zaradi odprave plačnih anomalij. Glede 
na to, da so nekatere občine sprejete sklepe, s katerimi so črtale olajšave za drugega otroka, kot so 
počitniške rezervacije, začasni izpisi in bolnišnična odsotnost, je naša občina še vedno ohranila olajšave, 
kar je za starše bolj ugodno. Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov, preračunan na osnovi 21 
dni mesečno je znašal 1,30 EUR, kar je enako kot pri predhodnem sklepu. Mesečni znesek stroškov 
materiala in storitev je znašal po tem sklepu povprečno 63,13 EUR na otroka, kar je v povprečju za 3,55 
EUR manj kot po predhodnem sklepu.  
 
29. 1. 2019 je Svet Mestne občine Velenje sprejel Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje, s 
katerim je povišal cene programov od 1. 2. 2019 dalje za 10 %, razen v razvojnem oddelku, kjer se je cena 
znižala za 20,94 %. Glavni razlog za dvig cen so bile plače, ki so se dvignile zaradi napredovanj in večjega 
zaposlovanja ob večjem številu vpisanih otrok, ki konstanto raste. Dnevni strošek živil za otroke v cenah 
programov, preračunan na osnovi 21 dni je mesečno znašal 1,43 EUR, kar je za 0,13 EUR več kot v 
predhodnem sklepu. Mesečni znesek stroškov materiala in storitev je znašal po tem sklepu povprečno 
80,60 EUR na otroka, kar je v povprečju za 17,47 EUR več kot po predhodnem sklepu. Vložen je bil 
amandma, s katerim se je sprejela predlagana sprememba določbe za počitniške rezervacije in sicer za 
primere, če je otrok prisoten neprekinjeno do 5 dni v juliju ali v avgustu, starši plačajo 65 % zneska za 
posamezni mesec, določenega z odločbo o višini plačila staršev, zmanjšanega za ustrezni delež živil. 
Ostala določila sklepa so ostala nespremenjena.  
 
Zadnji Sklep o določitvi cen programov v Vrtcu Velenje je bil sprejet s 23. 3. 2022 in stopil v veljavo s 1. 4. 
2022 (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, št. 9/2022). Ta sklep je zaradi napredovanj zaposlenih in 
dviga stroškov elementov ekonomske cene vrtca v povprečju povišal ekonomske cene za 12,4 %, vendar 
za starše, za katere razliko do polne ekonomske cene krije Mestna občina Velenje in imajo otroke vključene 
v Vrtec Velenje, ni prinesel povišanja, temveč se je za njih Mestna občina Velenje odločila, da stopijo s 1. 4. 
2022 v veljavo popusti za ravno tolikšno višino povprečnega zneska, kolikor se je dvignila ekonomska cena. 
Mesečni strošek živil je bil določen v višini 31,54 EUR, ter mesečni znesek stroškov materiala in storitev v 
povprečju 86,51 EUR na otroka. Določila sklepa, ki so bila vezana na omenjene dodatne popuste, so se 
temu prilagodila. Ostala določila so ostala nespremenjena.  
 

 
Grafikon 1: Gibanje cen programov od leta 2009 z vključenim novim predlogom cen programov 

Veljavna ekonomska cena Vrtca Velenje je: 
 



Programi in oddelki   Ekonomske  Znižane cene programov  
cene programov  za starše otrok vključenih 

v Vrtec Velenje, katerim 
razliko do polne  
ekonomske cene krije  
Mestna občina Velenje 
 

Dnevni program prvega starostnega obdobja  527,00 EUR           469,17 EUR 
Kombinirani oddelek in oddelek 3-4 letnih otrok 411,94 EUR                    367,02 EUR  
Dnevni program drugega starostnega obdobja  391,04 EUR   348,37 EUR  
Razvojni oddelek      953,24 EUR            845,37 EUR 
 
Predlagana ekonomska cena Vrtca Velenje je: 
 
Programi in oddelki   Ekonomske    

cene programov     
 
Dnevni program prvega starostnega obdobja  613,69 EUR              
Kombinirani oddelek in oddelek 3-4 letnih otrok 479,70 EUR    
Dnevni program drugega starostnega obdobja  455,36 EUR      
Razvojni oddelek               1.110,05 EUR 
 
Nov izračun je v predlogu pripravljen ob upoštevanju Zakona o vrtcih, Pravilnika o metodologiji za izračun 
cen programov v vrtcih, ter usklajen s povišanjem stroškov dela, stroškov materiala in storitev, ter stroškov 
živil za otroke, ki predstavljajo elemente za oblikovanje cen programov vrtca. Starši, ki imajo v vrtec hkrati 
vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so oproščeni plačila za vrtec tudi za 
tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec vključen hkrati s svojim 
sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila za ta namen vrtcem zagotavlja državni 
proračun.  

V predlogu za določitev novih cen programov v Vrtcu Velenje so cene posameznih programov zvišane za 
16,45 %. Za starše otrok vključenih v Vrtec Velenje, katerim razliko do polne ekonomske cene krije Mestna 
občina Velenje in se njihovo plačilo ne financira iz državnega proračuna, pa predstavljajo nove cene v 
povprečju dvig za 30,74 %, saj so imeli od 1. 2. 2019 nespremenjene cene, ker jim je Mestna občina 
Velenje od 1. 4. 2022 dalje zagotavljala popuste v povprečju za 12,4 % v višini dviga cen oziroma znižane 
cene programov. 
 
Glavni razlog za povišanje cen programov v Vrtcu Velenje je sprejet Dogovor o ukrepih na področju plač in 
drugih stroških dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 (Uradni list RS, št. 136/22), ter Dogovor med 
SVIZ in Vlado o dvigu plač pomočnic vzgojiteljic za štiri plačne razrede, oziroma Aneks h Kolektivni pogodbi 
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Uradni list RS, št. 11/2023)..  
 
3. OCENA SEDANJEGA STANJA:  
 
Gibanje števila vpisanih otrok v Vrtcu Velenje v obdobju od šolskega leta 2010/2011 do 2022/2023 (podatki 
so od začetka posameznega šolskega leta - september). 

 

ŠOLSKO 
LETO 

ŠTEVILO 
OTROK 
1. 9. 

ŠTEVILO 
ODDELKOV 
1. 9. 

DODATNI 
ODDELKI MED 
ŠOLSKIM LETOM 

 
ŠTEVILO 
OTROK  
1. 6. 
 

POVPR. 
ŠTEVILO 
OTROK 

2010/2011 1251 70 (+3) = 73 1293 1272 
2011/2012 1338 75 (+3) = 78 1380 1359 
2012/2013 1337 76 (+1) = 77 1351 1344 
2013/2014 1339 76 (+1) = 77 1353 1346 
2014/2015 1381 79 (+3) = 82 1423 1402 
2015/2016 1359 77 (+4) = 81 1415 1387 
2016/2017 1394 79 (+4) = 83 1450 1422 
2017/2018 1439 82 (+5) = 87 1509 1474 



2018/2019 1445 83 (+4) = 87 1501 1473 
2019/2020 1420 84 (+4) = 88 1476 1448 
2020/2021 1415 87 (+3) = 90 1457 1436 
2021/2022 1435 85 (+5) = 90 1505 1470 
2022/2023 1394 83    2023 (+ 2)=85   

 
 

 
Grafikon 2: Analiza števila otrok in oddelkov v Vrtcu Velenje od šolskega leta 2010/2011 dalje 

Mestna občina Velenje vsa leta zagotavlja dovolj prostorskih možnosti za vključitev vseh otrok, katerih 
starši izrazijo interes za vključitev v Vrtec Velenje, kar pomeni, da je potrebno zaradi konstantnega 
naraščanja števila otrok, nenehno zagotavljati dodatne prostorske kapacitete in hkrati dodatna občinska 
proračunska sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov, kakor tudi sofinanciranje izvajanja dejavnosti 
predšolske vzgoje.  
 
Največje spremembe in pridobitve prostorskih kapacitet v Vrtcu Velenje v zadnjih desetih letih.  
V letu 2011: pridobili prostore za 3 oddelke s preurejenimi prostori na Kardeljevem trgu 2 v enoti Enci benci 
in 4 oddelke z novogradnjo v enoti v Vrtiljaku, 2 oddelka na OŠ Gorica in 2 oddelka na OŠ Livada (od 
septembra 2010 so bili na OŠ Livada 3 oddelki); 
V letu 2012: pridobili 2 prostora na OŠ Antona Aškerca; 
V letu 2014: pridobili 2 prostora na OŠ Šalek; 
V letu 2015: pridobili 2 prostora na OŠ Gustava Šiliha in po 12-tih letih odprli razvojni oddelek v enoti 
Najdihojca za otroke s posebnimi potrebami; 
V letu 2016: sanacija Vile Mojca za potrebe 4 oddelkov vrtca;  
V letu 2017: v enoti Najdihojca odprt dodatni razvojni oddelek in 2 dodatna oddelka v mobilni enoti pri vrtcu 
Vrtiljak; 
V letu 2018: na OŠ Gorica in OŠ Antona Aškerca so zaradi povečanega števila osnovnošolskih otrok lahko 
obdržali le po en oddelek 5–6-letnih otrok;  
V letu 2019: V Vinski Gori s 1. septembrom odprt nov 6-oddelčni vrtec; 1 dodatni razvojni oddelek v enoti 
Vila Mojca; 
V letu 2020: pridobili dve dodatni igralnici s pripadajočimi prostori na Konovem, kjer je bilo za potrebe vrtca 
preurejeno stanovanje v Krajevni skupnosti Konovo, prav tako pa lahko vrtec koristi dodatno igralnico s 
pripadajočimi prostori tudi v Podružnični osnovni šoli v Škalah. Na OŠ Gorica ni več oddelka vrtca.  
V letu 2022: v Vili Mojca pridobili nov dodatni oddelek s preureditvijo večnamenskega prostora z ureditvijo 
sanitarij in garderobe, ki služi kot rezervi oddelek proti koncu šolskega leta, v kolikor se izkaže potreba po 
koriščenju. Ta prostor je služil svojemu namenu od 15. aprila 2022 do konca avgusta 2022, ker se je vpis 
otrok povečal. Od začetka aprila 2022 pa je Vrtec Velenje gostil z enim oddelkom otrok tudi v Podružnični 
OŠ Vinska Gora.  
 



Število otrok v Vrtcu Velenje se je v zadnjih več kot desetih letih konstantno povečevalo, razen izjeme z 
rahlim padcem v začetku šolskega 2015/2016. Od šolskega leta 2019/2020 beležimo nihanje vpisa s 
trendom zmanjševanja povprečnega števila otrok v Vrtcu Velenje, razen izjeme v šolskem letu 2021/2022, 
kjer je prišlo zopet do ponovnega dviga vpisa otrok na raven šolskih let 2017/2018 in 2018/2019. 
Med šolskim letom vedno potekajo vpisi otrok, predvsem najmlajših, ko starši zaključijo porodniški dopust, 
zato je glede na potrebe, vsa ta leta še med letom, bilo potrebno odpirati nove oddelke, kakšno leto tudi do 
5 novih oddelkov.  
 
Vrtec Velenje je eden izmed največjih slovenskih vrtcev, saj je konec junija 2022 štel kar 1508 vključenih 
otrok, na 17 lokacijah. Za šolsko leto 2022/2023 sta ohranjena po dva oddelka vrtca v prostorih OŠ Šalek in 
OŠ Gustava Šiliha in en oddelek v POŠ Škale, ter v Tilnovem domu v Šentilju. S šolskim letom 2021/2022 
je postal edini dosedanji poldnevni program v Cirkovcah, celodnevni, saj se je dvignilo število vpisanih otrok 
v to oddaljeno enoto, čeprav še vedno deluje pod predpisanim normativom. Mestna občina Velenje je 
staršem ter krajanom prisluhnila in ugodila njihovo željo po celodnevnem programu predšolskega 
programa, kar je za kraj še posebno pomembno, saj je Podružnična osnovna šola v Cirkovcah začasno 
zaprta že od leta 2018. Tudi v šolskem letu 2022/2023 ostaja v Cirkovcah celodnevni program vrtca.  
 
Za šolsko leto 2022/2023 je bilo s septembrom vpisanih 1394 otrok, razporejenih v 83 oddelkov, kar pomeni 
za dva oddelka in 41 otrok manj kot v začetku šolskega leta 2021/2022. Število otrok je odvisno od 
strukture oddelkov, poleg tega se upošteva nižji normativ razvojnih oddelkov. S 1. 9. 2022 je namreč pričel 
delovati še četrti razvojni oddelek v Vrtcu Velenje. Zaradi potreb staršev je bilo potrebno s 1. 1. 2023 odpreti 
že nov oddelek za najmlajše otroke v enoti Lučka, ter s 1. 2. 2023 še en oddelek za najmlajše v enoti 
Vrtiljak. Glede na dosedanje izkušnje, bodo v prihodnjih mesecih še sledile potrebe po odprtju novih 
oddelkov. Ob odprtju oddelka v enoti Lučka z januarjem 2023, ter v enoti Vrtiljak s februarjem 2023, je 
prostora v Vrtcu Velenje še za 3 nove oddelke, vendar imata 2 oddelka prostorski normativ samo za 10 
otrok in ne za 14.    
 
Starši lahko izbirajo med različnimi programi glede na trajanje programa in organizacijo. Dnevni program 
traja 6 - 9 ur in lahko poteka dopoldne, popoldne, ves dan ali izmenično. Program za otroke s posebnimi 
potrebami ureja Zakon o celostni obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami. Otroci so lahko 
razvrščeni v prilagojen program ali pa so integrirani.  
V skladu z 2. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo se za Vrtec Velenje oblikujejo cene programov za otroke v: 
- oddelkih prvega starostnega obdobja 
- oddelkih drugega starostnega obdobja 
- kombiniranih oddelkih oz. oddelkih, v katere so vključeni otroci stari od tri do štiri leta in 
- razvojnem oddelku. 
         
Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost. V oddelkih prvega starostnega obdobja so otroci od 1. do 
3. leta starosti, v oddelkih drugega starostnega obdobja od 3. leta starosti do vstopa v šolo. Število otrok v 
oddelkih se razlikuje glede na to ali so oddelki starostno homogeni (razpon enega leta), starostno 
heterogeni (npr. 1-3 in 3-5) in kombinirani (vključeni otroci iz obeh starostnih obdobij). Pri vpisu otrok za 
šolsko leto 2022/23 je Vrtec Velenje oddelke oblikoval na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih in 34. člena 
Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki daje pristojnemu organu lokalne 
skupnosti, ustanoviteljice vrtca glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni skupnosti 
pravico, da odloči, da število otrok v oddelku presega število, določeno po zakonu za največ dva otroka v 
oddelku. Mestna občina Velenje je s Sklepom o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Velenje za 
šolsko leto 2020/2021 in za prihodnja šolska leta do preklica, sprejela odločitev o povečanju števila otrok v 
oddelku, da se lahko število otrok v oddelku poveča za največ dva otroka.  
 
4. NAČELA: 
 
Pri zadnjem povišanju ekonomskih cen Vrtca Velenje s 1. 4. 2022, je Mestna občina Velenje, za 
premostitev težjih življenjskih pogojev zaradi številnih dvigov cen, za starše otrok vključenih v Vrtec Velenje, 
katerim razliko do polne ekonomske cene krije Mestna občina Velenje, ugodila dodatna znižanja cen 
programov. Medtem ko se je s 1. 4. 2022  ekonomska cena dvignila v povprečju za 12,4 %, je za te starše 
cena ostala nespremenjena. Strošek oskrbnine se je še naprej obračunaval po ekonomski ceni, veljavni od 
1. 2. 2019. V obdobju od zadnjega povišanja ekonomske cene so se elementi za oblikovanje cen 
programov, predvsem plače, regres, živila in drugi materialni stroški kot so elektrika, ogrevanje itd. precej 
dvignili, zato je potrebno ekonomske cene vrtca korigirati, oziroma jih povišati, in sicer za 16,45 %. Dvig 



cene za 16,45 % predstavlja za starše, ki imajo vključene otroke v Vrtec Velenje in katerim razliko do polne 
ekonomske cene krije Mestna občina Velenje, dvig v povprečju za 30,74 %, saj proračun Mestne občine 
Velenje v prihodnje ne zmore več zagotavljati popustov za starše po ekonomski ceni iz leta 2019.  
 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Starši so 
oproščeni plačila za vrtec tudi za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je 
v vrtec vključen hkrati s svojim sorojencem. Plačilo staršev za vrtec v višini znižanega plačila vrtcem za ta 
namen zagotavlja državni proračun. 
 
Mesečni strošek živil za otroke v cenah programov je 32,64 EUR, kar je za 1,10 EUR več. Za čas, ko je 
otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Vrtec staršem pri 
izstavitvi računa odšteje strošek neporabljenih živil za vsak vnaprej javljeni dan odsotnosti. Mesečni znesek 
stroškov materiala in storitev znaša povprečno 96,21 EUR, kar je za 9,70 EUR več kot pri izračunu v letu 
2022. 
   
V času od 1. julija do 31. avgusta lahko starši za svojega otroka uveljavljajo rezervacijo ali začasni izpis 
zaradi počitniške odsotnosti otroka za najmanj en in največ dva koledarska meseca, ter ga plačajo v višini 
50% njim določenega zneska, zmanjšanega za ustrezni delež živil. V primeru, da je otrok prisoten 
neprekinjeno do 5 dni v juliju ali v avgustu, starši plačajo 65 % njim določenega zneska za posamezni 
mesec, zmanjšanega za ustrezni delež živil. Plačilo rezervacije za en počitniški mesec lahko starši 
uveljavljajo enkrat letno tudi v primeru, ko v obeh počitniških mesecih prisotnost otroka ne preseže 21 
delovnih dni. Starši morajo rezervacijo oziroma začasni izpis napovedati v pisni obliki, najkasneje do 10. 
junija. V primeru izpisa, ki presega čas počitniških mesecev, se otroka pri ponovnem vpisu razporedi v 
enoto in oddelek, kjer so še razpoložljiva prosta mesta. 
 
Stroški začasnega izpisa otrok iz vrtca so opredeljeni v 16. a členu Pravilnika o metodologiji za oblikovanje 
cen programov v vrtcih. Lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca lahko sprejme sklep, da se staršem za 
obdobje, ko otroka izpišejo iz vrtca, ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec, zaračunajo stroški, ki nastanejo z 
začasnim izpisom. Stroški se lahko ugotavljajo za obdobje največ dveh mesecev in ne smejo presegati 
višine plačila, ki bi bilo staršem obračunano v skladu s prvim odstavkom 17. člena tega pravilnika, ki določa, 
da se za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. 
Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki 
ga krije lokalna skupnost zavezanka. Obračun oskrbnine, ki vključuje počitniške mesece in začasni izpis, se 
opravi za vsak mesec posebej. Pri čemer se torej upošteva enomesečna rezervacija, če v obeh mesecih ne 
preseže 21 oskrbnih dni.  
  
Med šolskim letom vrtec vključuje otroke le na prosta mesta in rezervacije niso mogoče. Starši lahko otroka 
vključijo v vrtec, ko dopolni starost najmanj 11 mesecev, pod pogojem, če starši ne uveljavljajo več pravice 
do starševskega nadomestila v obliki polne odsotnosti z dela (20. čl. Zakona o vrtcih). Oddaja vpisne 
dokumentacije med šolskim letom je možna največ mesec dni pred želenim vstopom otroka v vrtec. Za čas, 
ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako 
znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga 
krije lokalna skupnost zavezanka. 
 
Če je otrok odsoten zaradi bolezni neprekinjeno 30 koledarskih dni ali več, vrtec obračuna ob predložitvi 
obrazca »Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka 
iz vrtca zaradi bolezni« plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za živila še dodatno znižana. 
Starši tako plačajo 50% njim določenega zneska, pri čemer je osnova za obračun oskrbnine cena, znižana 
za stroške neporabljenih živil. Znižanje oskrbnine na podlagi obrazca »Vloga za uveljavitev pravice do 
znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni« se upošteva prvi 
dan naslednjega meseca, ko starši prinesejo potrdilo oziroma pri naslednjem obračunu oskrbnine.  
 
Če je otrok s posebnimi potrebami odsoten zaradi bolezni, vrtec staršem na osnovi predložitve obrazca 
»Vloga za uveljavitev pravice do znižanja oziroma oprostitve plačila vrtca za čas odsotnosti otroka iz vrtca 
zaradi bolezni« v celoti oprosti plačilo prispevka za dneve opravičene odsotnosti. Ta olajšava velja tako za 
otroke vključene v razvojni oddelek, kot tudi za otroke, ki so vključeni v redne oddelke in so v skladu z 
Zakonom o zgodnji obravnavi, z zapisnikom multidisciplinarnega tima in Centra za zgodnjo obravnavo, 
usmerjeni v program za predšolske otroke s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. 
 



Določbe za počitniške rezervacije, začasni izpis in olajšave zaradi bolezni veljajo samo za starše otrok, za 
katere je Mestna občina Velenje po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in se njihovo plačilo 
ne financira iz državnega proračuna. Mestna občina Velenje, v obdobju od 1. julija do 31. avgusta, krije 
razliko med cenami programov, ki so določeni v drugih vrtcih in zneski rezervacij, ter stroški izpisa in olajšav 
zaradi bolezni tudi za otroke, katerih starši ali eden od staršev imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v 
Mestni občini Velenje, ki so vključeni v vrtce izven Mestne občine Velenje. 
 
Starši lahko uveljavljajo rezervacijo in začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za tistega 
otroka, za katerega se plačilo staršev za otroka financira iz proračuna Mestne občine Velenje in ne iz 
državnega proračuna.  
 
Starši otrok iz drugih občin, za katere Mestna občina Velenje po veljavni zakonodaji ni dolžna kriti del cene 
programa, lahko uveljavljajo rezervacijo in začasni izpis od plačila, ki jim je določen z odločbo o višini plačila 
za program vrtca, ter olajšavo zaradi bolezni, če občina, ki jim je po predpisih dolžna kriti razliko do cene 
programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom rezervacije, začasnim izpisom, 
olajšavo zaradi bolezni in ceno programa. Obračun oskrbnine za odsotnost zaradi počitniške rezervacije in 
začasnega izpisa, se opravi za vsak mesec posebej.  
 
V primeru vpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev določi za ves mesec, če je vpisan več kot pol 
meseca, ter za 11 dni, če je vpisan manj kot pol meseca, v mesecu vpisa.  
 
Vrtec Velenje zaračuna staršem za vsako dodatno uro, ki presega program, v katerega je vključen otrok, 2 
% od cene dnevnega programa prvega starostnega obdobja in ta znesek ni subvencioniran. 
 
5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC: 
 
IZRAČUN STROŠKOV IN PREDLOG CEN PROGRAMOV V VRTCU VELENJE 
 
Na podlagi določil Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
je Vrtec Velenje izračunal cene programov po posameznih elementih cene.  

Elementi cene so: 
1. stroški dela  
2. stroški materiala in storitev 
3. stroški živil za otroke 

 
1/ STROŠKI DELA:  

Stroški dela se obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s predpisanimi 
normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi in za število zaposlenih, ki 
bi jih lahko v skladu s predpisi o ugodnejših normativih odobrila občina. 

Vključujejo naslednje vrste stroškov: 

- plače;  
- obvezni prispevki delodajalca in davki na plače; 
- premije obveznega kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja;  
- regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane, povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, 

jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči in sredstva za delo 
sindikalnega zaupnika po planu za leto 2022/23 v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi 
predpisi za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.  
 

Pri izračunu plač so upoštevani tisti delavci, ki so zaposleni v skladu z normativi in standardi, ki jih za vrtce 
določa Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in so določeni v sistemizaciji za 
šolsko leto 2022/2023 – stanje 1. september 2022. Pri ugotavljanju števila zaposlenih se upošteva 
optimalna organizacija dela, ki vključuje združevanje oddelkov na začetku in na koncu obratovalnega časa 
vrtca.  

V šolskem letu 2022/23 – stanje september 2022 je v Vrtcu Velenje razporejenih na delovna mesta skupaj 
241,25 delavcev. 

 
delovno mesto 

št. zap. na del. 
mestih  2022 

predvideno št. 
zap. na del. 



mestih 2023 
ravnateljica 1 1 
pomočnica ravnateljice 4 4 
svetovalni delavec 3 3 
vzg. v razvojnem oddelku 6 6 
vzgojiteljica 84,25 88,25 
pomočnica vzgojiteljice 94,5 98,5 
vodja prehrane in ZHR 2 2 
samostojni strokovni delavec 4 5 
tajnik VIZ 1 1 
vzdrževalci 5 5 
vodja kuhinje 1 1 
kuhar 17 18 
diet. kuhar 3 3 
kuh. pom. 4 4 
gospodinja 3 3 
perica 1,5 1,5 
skupaj 234,25 242,25 
spremljevalec gib. ovir. otrok 7 9 
skupaj 241,25 251,25 

 
Pri izračunu stroškov dela so upoštevani: 
 
1A. Plače javnih uslužbencev:  
 
-  septembra 2022 je na delovna mesta razporejenih 241,25 delavcev, od teh je 7 spremljevalcev gibalno 
oviranih otrok; 
-  upoštevana je plačna lestvica, veljavna od 1. 9. 2016; 
-  javnim uslužbencem pripada del plače za redno delovno uspešnost; 
-  javni uslužbenci, ki so leta 2022 izpolnili pogoje za napredovanje v višji plačni razred (v Vrtcu Velenje je 
takih 72), pridobijo pravico do plače v skladu s pridobljenim plačnim razredom s 1. 12. 2022. 
Zahtevek za napredovanje v naziv so oddale 4 delavke. V skladu s Pravilnikom o spremembah in 
dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju je od 1. 9. 2022 dalje možno 
napredovanje v naziv tudi za vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic. V Vrtcu Velenje bo ob 
uskladitvi delovnega mesta in naziva vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja v naziv napredovalo 
67 pomočnic vzgojiteljice. Glede na to, da v Uradnem listu plačni razredi za pomočnika vzgojitelja z nazivi 
še niso bili objavljeni, zaenkrat ni možno predvideti natančne višine dodatnih stroškov dela; 
- zaradi dogovora o dvigu plač pomočnic vzgojiteljev, ki je prišlo med SVIZ in Vlado, je upoštevano 
predvideno povišanje plač pomočnic vzgojiteljic za 4 plačne razrede; 
- upoštevani so davki in prispevki delodajalca v višini 16,1 % bruto plač; 
- delavci v Vrtcu Velenje so upravičeni do pokojninske premije za dodatno pokojninsko zavarovanje.  
 
Povprečni mesečni strošek za btt plače delavcev (brez refundacij ZZZS in ZPIZ) je ob zadnjem izračunu EC 
znašal 438.745 EUR. Predvideva se, da bo povprečni mesečni strošek plač (brez refundacij ZZZS in ZPIZ) 
v letu 2023 znašal 517.086 EUR. V maso plač ni upoštevan strošek plač za spremljevalce otrok s 
posebnimi potrebami, saj je ta strošek v skladu z 11. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo dolžna pokriti občina zavezanka.  
 

DELOVNO MESTO število 
2021 

% 
zaposl. 
2021 

BTT 
plače 
sept. 
2021 

% 
BTT 
plače 
2021 

 
število 
zaposl. 
 2022 

% 
zaposl. 

2022 

 BTT 
plače 
sept. 
2022 

% 
BTT 

plače 
2022 

ravnatelj  1 0,41 4.344 0,99  1 0,43 4.684 0,91 
pomočnik ravnatelja  4 1,67 11.648 2,65  4 1,71 13.003 2,51 
svetov. delav. in vzg. v  RO 8 3,34    15.479 3,53  9 3,84 22.317 4,32 
vodja prehrane in ZHR 2 0,84 3.677 0,84  2 0,85 4.122 0,80 



administrator 6 2,51 11.483 2,62  5 2,13 9.811 1,90 
vzgojitelj 86,5 36,12 206.161 46,99  84,25 35,97 226.596 43,82 
pomočnik vzgojitelja 93,5 39,04 137.735 31,39  94,5 40,34 177.770 34,38 
hišnik 5 2,09 6.093 1,39  5 2,13 7.533 1,46 
kuhar 29,5 12,31 37.786 8,61  29,5 12,59 51.250 9,91 
skupaj  235,5  434.406   234,25 100,00 517.086 100 
 

 
Grafikon 3: Razporeditev plač zaposlenih sept. 2021 in sept. 2022 

Iz grafikona 3 je razvidno, da so stroški plač septembra 2022 višji v primerjavi s septembrom 2021. V bruto 
plače so tako kot v letu 2021 upoštevane vse pričakovane spremembe, za katere je znano, da bodo imele 
vpliv na višino stroškov dela. V skladu z Dogovorom o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v 
javnem sektorju za leti 2022 in 2023 je upoštevana uskladitev vrednosti plačnih razredov v višini 4,5% in 
povišanje uvrstitev delovnih mest za en plačni razred. Glede na to, da v skladu s Pravilnikom o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju, po katerem je 
možno napredovanje v naziv tudi za vzgojiteljice predšolskih otrok – pomočnice vzgojiteljic finančnega 
učinka še ni mogoče natančno predvideti, je podana okvirna ocena dodatnega stroška plač. Zaradi 
dogovora med SVIZ in Vlado, ki je bil sklenjen z namenom z dviga plač pomočnic vzgojiteljic, je upoštevan 
predviden dvig plač pomočnic vzgojiteljice za 4 plačne razrede. Na višino stroškov dela pa bodo imela vpliv 
tudi napredovanja vzgojiteljic v nazive, redna napredovanja zaposlenih in predvideni dvig minimalne plače. 
Glede na to, da so skupine za otroke I. starostnega obdobja v celoti zapolnjene, je bil s 1. 1. 2023 odprt 
novi oddelek za otroke I. starostnega obdobja, z normativom 14 otrok, s 1. 2. 2023 pa že drugi dodatni 
oddelek, prav tako za otroke I. starostnega obdobja, z normativom 14 otrok. V izračunu predlagane cene so 
tako upoštevana dva oddelka I. starostnega obdobja več kot je bilo predvideno v sistemizaciji na začetku 
šol. leta 2022/23. 
 
Stroški plač na otroka v posamezni starostni skupini – veljavna cena: 
 št. 

od. 
št. zap. 

vzg.  
št. zap. 
pom. 

ostali btt plače norm. BTT 
plače na 
otroka 

I. star. obd. 32 33 35 20 153.556 426 360,46 
Kom. odd. in 3-4 15 15 16,5 9 72.736 276 263,54 
II. star. obd. 35 38,5 39 23 199.974 796 251,23 
Razv. odd. 3 3 3 4,5 12.479 18 693,28 
        
skupaj 85 89,5 93,5 56,5 438.745 1516  
povpr. str.  BTT plače       289,41 
 
 Stroški plač na otroka v posamezni starostni skupini – predlagana cena: 



 št. 
od. 

št. zap. 
vzg.  

št. zap. 
pom. 

ostali btt plače norm. BTT 
plače na 
otroka 

 1 2 3 4 5 6 7=5/6 
I. star. obd. 32 32 33 22 185.387 436 425,20 
Kom. odd. in 3-4 15 15,75 18,5 8,5 86.480 278 311,08 
II. star. obd. 34 34,5 39 24,5 225.611 762 296,08 
Razv. odd. 4 4 4 0,5 19.608 24 817,01 
skupaj 85 86,25 94,5 55,5 517.086 1500  
povpr. str.  BTT plače       344,72 
 
Strošek plač na otroka je izračunan tako, da je znesek bruto plač razporejen med zaposlene po starostnih 
obdobjih in deljen z normativom otrok za posamezno obdobje.   
 
Stroški plač, preračunani na otroka v posameznem starostnem obdobju, so ob predlagani ekonomski ceni 
precej višji v primerjavi s trenutno veljavno ceno. Razmerje med stroški plač je prikazano tudi na grafikonu 
4. Velika razlika med stroški plač na otroka se pojavlja zaradi napovedanih sprememb na področju stroškov 
plač ter manjšega števila otrok septembra 2022 v primerjavi septembrom 2021. V šol. letu 2022/23 je tudi 
en razvojni oddelek več kot v preteklem šol. letu, kar znižuje normativ št. otrok ter posledično zvišuje 
stroške na posameznega otroka. Normativ za razvojni oddelek je 6 otrok. 
 

 
Grafikon 4: Primerjava stroškov plač - veljavna cena in predlagana cena 
 
1B. Drugi osebni prejemki: 
 
-  regres za letni dopust je upoštevan v višini za leto 2022, določeni v Dogovoru o ukrepih na področju plač 
in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2022 in 2023 -  zanj bo v letu 2023 predvidoma potrebnih 
347.772 EUR. 
-  povračilo stroškov prehrane med delom je določeno v višini 6,15 EUR; (ob zadnjem izračunu EC 4,39 
EUR) na dan; 
-  povračila stroškov prevoza na delo se obračunavajo v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za 
dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 88/2021); 
-  v letu 2023 bo 17 delavk prejelo jubilejne nagrade, in sicer: 6 za 10 let delovne dobe v vzgoji in 
izobraževanju, 4 za 20 let, 3 za 30 let in 4 za 40 let dela v vzgoji in izobraževanju; 
-   odpravnine ob upokojitvi bo v letu 2023 prejelo 7 delavk;  
-   solidarnostne pomoči leta 2023 ostajajo v enaki višini kot v preteklih letih.  
Predvideva se, da bo letno za druge osebne prejemke (brez regresa za letni dopust) potrebnih približno 
422.496 EUR. 
 

 normativ 
velj. cena 

regres 
velj. 

DOP, 
povračila in 

normativ 
predlagana 

mesečni 
strošek 

mesečni strošek 
DOP, povračil in 



cena nadomestila cena regresa nadomestil 
I. star. obd. 426 6.447 7.862 436 8.626 10.773 
Kom. odd. in 3-4 276 4.169 4.869 278 5.355 6.408 
II. star. obd. 796 12.035 13.993 762 14.485 17.199 
Raz. odd. 18 271 443 24 515 828 
skupaj 1516 22.922 27.167 1500 28.981 35.208 
povpr. strošek na 
otroka  15,12 17,92  19,32 23,47 

 
Največji porast drugih osebnih prejemkov se odraža v povečanju regresa za prehrano med delom. Dvig 
regresa za prehrano v znesku za 1,76 EUR, ob predpostavki, da so vsi zaposleni na delovnem mestu 
prisotni ves mesec, predstavlja 8.658 EUR dodatnih stroškov, na letni ravni 103.896 EUR. Glede na to, da 
so zaposleni iz delovnih mest tudi odsotni, je v kalkulacijo stroška regresa za prehrano upoštevan povprečni 
mesečni strošek prehrane med delom v znesku 6.964 EUR, oz. na letni ravni 83.568 EUR. 
 

 
Grafikon 5: Primerjava stroškov regresa za letni dopust, drugih osebnih prejemkov ter povračil in nadomestil  

Grafikon št. 5 še natančneje prikazuje razkorak stroškov tako med regresom za letni dopust kot med 
drugimi osebnimi prejemki, kar je posledica napovedanih sprememb na področju plač v letu 2023. 
 
Stroški delavcev vrtca – veljavna cena: 

  
normativ 

 
plača 

 
% 

 
regres 

 
% 

DOP, 
povračila in 
nadomestila 

 
% 

 
skupaj 

na 
otroka 

I. star. 
obd. 

426 153.556 91,25 6.447 3,95 7.862 4,80 167.865 394,05 

Kom. 
odd. in 
3-4 

276 72.736 88,65 4.169 5,24 4.869 6,11 81.774 296,29 

II. star. 
obd. 

796 199.974 88,18 12.035 5,47 13.993 6,35 226.002 283,93 

Razv. 
odd. 

18 12.479 94,41 271 2,13 443 3,46 13.193 732,95 

skupaj 1516 438.745 89,48 22.922 4,82 27.167 5,70 488.834 322,45 
 

Stroški delavcev vrtca - predlagana cena: 

  
normativ 

1 

 
plača 

2 

 
% 
3 

 
regres 

4 

 
% 
5 

DOP, 
povračila in 
nadomestila 

 
% 
7 

 
skupaj 

8 

na 
otroka 

9 



6 
   3=2/8  5=4/8  7=6/8 8=2+4+6 9=8/1 

I. star. 
obd. 436 185.387 90,53 8.626 4,21 10.773 5,26 204.786 469,69 
Kom. 
odd. in 
3-4 278 86.480 88,03 5.355 5,45 6.408 6,52 98.243 353,40 
II. star. 
obd. 762 225.611 87,69 14.485 5,63 17.199 6,68 257.295 337,65 
Razv. 
odd. 24 19.608 93,59 515 2,46 828 3,95 20.951 872,97 
skupaj 1500 517.086 88,96 28.981 4,98 35.208 6,06 581.275 387,52 
 

Zgornja tabela prikazuje razmerje posameznih segmentov stroškov dela v celotnih stroških dela, ki so 
razporejeni po posameznih programih. Največji delež stroškov dela predstavlja bruto plača zaposlenih. V 
letu 2023 je predvidenih 581.275 EUR mesečnih stroškov dela. Ob preračunu mesečnih stroškov dela na 
otroka, znašajo ti stroški 469,69 EUR v I. starostnem obdobju, 353,40 EUR v kombiniranih oddelkih in 
oddelkih 3-4, 337,65 EUR v II. starostnem obdobju ter 872,97 EUR v razvojnih oddelkih. 

Posamezni stroški dela se s stroški dela, predvidenimi v trenutno veljavni ceni precej povečajo, kar velja 
predvsem za regres za letni dopust in povračilo stroškov prehrane zaposlenih. Kljub povišanju predvidenih 
stroškov dela, pa razmerje med posameznimi stroški dela ostaja primerljivo z letom 2021, kar je razvidno iz 
zgornjih tabel. Btt plača predstavlja 89% delež stroškov dela, regres 5% ter DOP, povračila in nadomestila 
6%. 
 

  
Grafikon 6: Razmerje porabe sredstev za posamezne  Grafikon 7: Razmerje porabe sredstev za                   

dele stroškov dela - veljavna cena                    posamezne dele stroškov dela – predlagana cena 
                                                                                                                       
Ob primerjavi stroškov delavcev vrtca – veljavna cena in stroškov delavcev vrtca – predlagana cena je 
možno ugotoviti, da se pri predlaganem dvigu EC poraba sredstev za plače in druge osebne prejemke 
dvigne za 18,90 % v primerjavi z veljavno EC, oz. 17,84 % za Btt plače, 26,43 % za regres za letni dopust 
in 29,60 % za druge osebne prejemke. 

2/ STROŠKI MATERIALA IN STORITEV: 

V stroških materiala in storitev se upoštevajo: 
- funkcionalni stroški objektov   
- funkcionalni stroški osnovne dejavnosti 
- drugi specifični namenski stroški.  
 
2A Funkcionalni stroški objektov: stroški za ogrevanje, elektriko, kurilno olje, plin, vodo, komunalne 
storitve, tekoče vzdrževanje opreme, čiščenje, preglede dvigal, gasilnih aparatov in plinske postaje, 
varovanje objektov, nabavo materiala za popravila, najemnine, vzdrževanje vozil za prevoz hrane: 
 

 
funkcionalni stroški objektov 

 
veljavna  

real. 
1-9 

mes. 
povprečje 

 
dvig 



EC 2022 2022 9,63 %  
čistilni material in storitve 32.559 263.584 29.287  
stroški komunale 12.968 89.211 9.912  
električna energija 6.759 43.472 4.830  
najemnine 6.576 22.796 2.533  
odvoz smeti 4.817 54.861 6.096  
invest. vzdrž. in izboljšave 

 
12.485 1.387  

tekoče vzdrževanje objektov 5.761 27.162 3.018  
nabava mater. za popravila 2.038 13.747 1.528  
košnja, pluženje snega ipd. 1.608 11.573 1.286  
tekoče vzdrževanje opreme 1.910 14.007 1.556  
storitve varovanja zgradb 97 10.343 1.149  
zavaroval. premije za vozila 1.105 18.812 2.090  
goriva in maz. za prev. sred. 837 6.437 715  
plin 558 5.228 581  
popravila prevozih sredstev 493 2.131 237  
skupaj 78.086 595.849 66.205 85.605 
 
Glede na višino funkcionalnih stroškov objektov, predvidenih v veljavni EC in glede na porast teh stroškov v 
letu 2022, se pričakuje 9,63 % dvig v letu 2023. Razmere v svetu so povzročile dvig cen na vseh področjih, 
kar se najbolj odraža pri stroških plina, bencina, ogrevanja, ne gre pa zanemariti tudi ostalih stroškov, saj je 
dvig cen opazen tudi na ostalih stroških materiala in storitev.  
 
2B Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti: didaktična sredstva in igrače, pisarniški material, strokovna 
literatura, telefon, poštnina, zdravila in sanitetni material, plenice, obvezne zdravstvene storitve, varstvo pri 
delu, stalno strokovno izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo, tiskanje položnic, stroški 
fotokopiranja, stroški plačilnega prometa in bank, računalniške, svetovalne in revizorske storitve, dnevnice 
in stroški hotelskih storitev: 
 

funkc. stroški osn. dejav. 
 

veljavna  
EC 

real.  
1-9 

2022 

mes. 
povprečje 

2022 

 
dvig   

11,44 % 
mat. in stor. za delo z otroki 18.684 49.082 5.454  
pisar. material in storitve 1.491 3.422 380  
zdrav. sanitet. mat., plen. 4.048 38.043 4.227  
strok. izobražev. zaposl. 3.249 14.778 1.642  
delovna obleka in obutev 2.343 5.795 644  
revizor. in svetov. storitve 1.598 21.781 2.420  
računalniške storitve 1.277 30.396 3.377  
storitve komunikacij 1.598 8.608 956  
poštnina 1.225 12.341 1.371  
drugi operativni odhodki 3.120 20.502 2.278  
strok. literatura, časopisi 1.895 3.680 409  
str. prevoza med delom 810 2.949 328  
hotelske storitve 405 3.703 411  
članarine 117 60 7  
storitve UJP in bank 53 401 45  
dnevnice 6 995 111  
skupaj 41.919 216.536 24.060 46.713 
 
Tako kot pri funkcionalnih stroških objektov, je možno opaziti velik porast stroškov tudi pri funkcionalnih 
stroških osnovne dejavnosti. Politične in gospodarske razmere v svetu vplivajo tudi na cene izdelkov in 



storitev, ki so potrebni za opravljanje osnovne dejavnosti vrtca. Na dvig teh stroškov imajo največji vpliv 
višje cene papirne konfekcije ter zdravila, sanitetni material in plenice. 
 
2C Drugi specifični namenski stroški: stroški za prejemke študentov za delo preko študentskega servisa, 
plačila po podjemnih pogodbah za delo zunanjih strokovnjakov pri delu z otroci s posebnimi potrebami, 
storitve odvetnikov in pravnega svetovanja, obdobni zdravniški pregledi zaposlenih in reprezentanca: 
 
 
drugi specifični stroški 

 
veljavna EC 

real. 1-9 
2022 

mes. povprečje 
2022 

dvig 
8,06 % 

plač. za delo preko ŠS 5.070 94.298 10.478  
plačila po pog. o delu 4.256 34.958 3.884  
stroški odvetnikov in izvrš 68 627 70  
stroški prevozov - 1.546 222  
drugi specifični stroški 1.710 2.194 244  
skupaj 11.104 133.622 14.847 11.999 

 
V letu 2022 se je Vrtec Velenje soočal s posledicami vojne v Ukrajini, ki se kažejo v visokih dvigih cen 
materiala in storitev. To se nadaljuje tudi v letu 2023. Še vedno je vpliv epidemije koronavirusa, kar 
povzroča večji primanjkljaj zaposlenih, ki jih je potrebno nadomestiti zaradi bolniških odsotnosti. Kljub 
varčnemu poslovanju na vseh področjih so stroški materiala in storitev že več mesecev na višini stroškov 
veljavne cene. Glede na to, da se v veljavni ceni že dosega višina stroškov, na trgu pa se še vedno 
napovedujejo dvigi cen materialov in storitev, je potrebno predvideno višino stroškov materiala in storitev 
dvigniti. V predlagani ekonomski ceni se stroški materiala in storitev v primerjavo z veljavno ekonomsko 
ceno povečajo za 10,07%  
 

 veljavna 
EC 

mes. povpr.  
1-9 2022 

predv. mes. 
povpr. 

% dviga 

 1 2 3 4=(3/1-1)*100 
funkcionalni stroški objektov 78.086 66.205 85.605 9,63 
funkc. stroški osn. dejav. 41.919 24.060 46.713 11,44 
drugi spec. stroški 11.104 12.173 11.999 8,06 
skupaj 131.109 102.438 144.317 10,07 

 
 

 
Grafikon 8: Primerjava predvidenih stroškov materiala in storitev 

Za materialne in nematerialne stroške mora višino stroškov določiti vrtec s soglasjem ustanovitelja. Stroški 
so izračunani tako, da so zbrani vsi stroški iz 6. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov, ki izvajajo javno službo in ob primerjavi stroškov preteklega leta z oceno deleža povišanja v letu 
2023. Ob upoštevanem predlaganem deležu povišanja stroškov je skupni predvideni znesek stroškov  



razdeljen na oddelke po posameznih programih vrtca. Znotraj posameznega programa je preračunan 
strošek materiala in storitev na otroka, in sicer skladno z normativom otrok po programih.   
 
Veljavna EC    
 predv.  

mes. stroški 
št. odd. povpr. št. 

otrok 
na otr. 

I. star. obd. 43.984 32 13,55 101,41 
Kom. odd. in 3-4 23.316 15 18,48 84,11 
II. star. obd. 60.412 35 22,84 75,57 
Razv. odd. 3.397 3 6,00 188,75 
     
skupaj 131.109 85 17,83 86,51 
 
Predlagana EC - dvig stroškov materiala in storitev za 10,08 % 
 predv.  

mes. 
stroški 

št. odd. normativ strošek na 
otroka 

 1 2 3 4=1/3 
I. star. obd. 48.551 32 436 111,36 
Kom. odd. in 3-4 26.037 15 278 93,66 
II. star. obd. 64.822 34 762 85,07 
Razv. odd. 4.907 4 24 204,44 
     
skupaj 144.317 85 1500 96,21 
 
Povprečni mesečni znesek stroškov materiala in storitev znaša 96,21 EUR na otroka oz. 111,36 EUR za 
otroka v I. starostnem obdobju, 93,66 EUR za otroka v kombiniranem oddelku, 85,07 EUR za otroka II. 
starostnega obdobja in 204,44 EUR za otroka v oddelku za otroke s posebnimi potrebami.  

 
3/ STROŠKI ŽIVIL: 

Skladno z veljavnimi predpisi (Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z 
živili – Uradni list RS, št. 52/00 – in sanitarno-zdravstveni predpisi o sestavi in kalorični vrednosti jedilnikov 
za otroke) se v vrtcu sestavlja primerne jedilnike za otroke. Skladno z določili 7. člena Pravilnika o 
metodologiji se stroški živil za otroke določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka.  
 

 
 

veljavna 
cena 

 
veljavna 

cena 
obroka na 
21 del.dni 

predl. 
cena 

obroka na 
dan 

 
predl. cena 

obroka na 21 
del. dni 

zajtrk 0,28 5,88 0,29 6,08 
malica 0,19 3,99 0,20 4,13 
kosilo 0,85 17,68 0,87 18,30 
pop. malica 0,19 3,99 0,20 4,13 
skupaj 1,51 31,54 1,56 32,64 

 
V predlagani ceni, kjer je strošek živil višji za 5,00 %, je znesek živil za otroke prav tako izenačen med 
posameznimi celodnevnimi programi in znaša za 21 dni 32,64 EUR oz. 1,56 EUR dnevno. Cena 
posameznega obroka je 0,29 EUR za zajtrk, 0,20 EUR za dopoldansko malico, 0,87 EUR za kosilo in 0,20 
EUR za popoldansko malico, ki se otrokom praviloma ponudi ob 14.45 uri. 
 
Med elemente cene ne sodijo: stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem v skladu z 
zakonom zagotavlja lokalna skupnost in drugi stroški, ki niso neposredno vezani z izvajanjem programa v 
okviru javne službe. To so stroški odpravnin presežnim delavcem, zaposlitev delavcev, s katerimi se 
presegajo predpisani normativi, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, stroški 
sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova. Stroške, ki niso elementi za izračun 



cen po Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, zagotavlja vrtcu ustanovitelj v 
skladu z zakonom in drugimi predpisi oz. v skladu z aktom o ustanovitvi zavoda. 
 
STRUKTURA ELEMENTOV CEN PROGRAMOV IN SKUPNI MESEČNI STROŠKI VSEH PROGRAMOV: 

Predlog: 
 
1/ Struktura elementov cen programov:  
 

 
program 

stroški 
delavcev 
veljavna 

EC 

 
predlog 

veljavni 
stroški  
mat. in 
stor. 

 
predlog 

veljavni 
stroški 
živil za 
otroke 

 
predlog 

 
skupaj 

veljavna 
EC 

 
predlog 

1 2 3 4 5 6 7 8=2+4+6 9=3+5+7 
I. starostno obdobje 394,05 469,69 101,41 111,36 31,54 32,64 527,00 613,69 
Kombin. odd. in 3-4 296,29 353,40 84,11 93,66 31,54 32,64 411,94 479,70 
II. starostno obdobje 283,93 337,65 75,57 85,07 31,54 32,64 391,04 455,36 
Razvojni oddelek 732,95 872,97 188,75 204,44 31,54 32,64 953,24 1.110,05 
 
V predlogu povišanja ekonomske cene se EC za vsak posamezni oddelek poveča za 16,45%. 
 
2/ Najvišji možni mesečni prihodek vseh programov: 

program cena - 
EUR 

normativ št.  
oddel. 

izračun – 
EUR 

cena - 
EUR 

normativ št.  
oddel. 

izračun – 
EUR 

1 2 3 4 5=2x3 6 7 8 9=6x7 
I. starostno obdobje 527,00 426 32 224.502 613,69 436 32 267.569 
Kombin. odd. in 3-4 411,94 276 15 113.695 479,70 278 15 133.357 
II. starostno obdobje 391,04 796 35 311.268 455,36 762 34 346.984 
Razv. oddelek 953,24 18 3 17.158 1.110,05 24 4 26.641 
skupaj  1516 85 666.623  1500 85 774.551 
 
3 / Razporeditev najvišjih možnih mesečnih prihodkov na stroške vseh programov: 

 
elementi cene 

programa 

ocena skupni 
mesečni 
strošek – 

EUR 
2021 

 
delež v 
celotnih 

stroških - % 
2021 

ocena 
skupni 

mesečni 
strošek – 

EUR 
predlog 

 
delež v 
celotnih 

stroških - % 
predlog 

 
% povišanja  

stroški dela 488.886 73,33 581.275 75,05 18,90 
btt plače 438.797 65,82 517.086 66,76 17,84 
regres za LD 22.922 3,43 28.981 3,74 26,43 
povr. in nadomestila 27.167 4,08 35.208 4,55 29,60 
      
stroški  mat. in storit. 131.109 19,67 144.317 18,63 10,07 
str. živil za otroke 46.628 7,00 48.959 6,32 5,00 
skupaj 666.623  774.551  16,19 
 
V strukturi izračunanih stroškov predstavljajo stroški dela največji delež, in sicer 75,05 % vseh stroškov. 
Stroški dela, ki so opredeljeni na podlagi veljavne zakonodaje in predpisov o kadrovskih normativih in 
standardih v vrtcih in stroški materiala in storitev v povprečju predstavljajo 93,68 % vseh stroškov, medtem 
ko predstavljajo sredstva za živila za prehrano otrok 6,32 % vseh stroškov.  
 
V preteklih letih smo zabeležili naslednje delež teh stroškov: 



 
 predlog 2022 2019 2017 2012 

stroški dela in stroški  
materiala in storitev 93,68 93,00 92,56 92,20 93,18 

stroški živil za 
prehrano otrok 6,32 7,00 7,44 7,80 6,82 

 
PLAČILA STARŠEV: 
 
Plačilo staršev določi Center za socialno delo na podlagi lestvice, ki ugotavlja višino plačila glede na 
povprečni mesečni dohodek na osebo na podlagi lestvice, ki starše razvršča v razrede. Višina plačila se z 
odločbo določi kot odstotek, ki ga plačajo starši od cene programa, v katerega je otrok vključen. Starši z 
najnižjimi dohodki so plačila oproščeni, starši z najvišjimi dohodki plačajo 77 % cene programa. Starši, ki 
niso zavezanci za dohodnino v Republiki Sloveniji, plačajo polno ceno za program vrtca, v katerega je otrok 
vključen. 
 
Višina plačila vrtca se ugotavlja glede na povprečni mesečni dohodek na osebo in se določi v odstotku od 
cene programa za vrtec in na podlagi uvrstitve v dohodkovni razred. Na podlagi rasti cen življenjskih 
potrebščin v letu 2022, so meje dohodkov za ugotavljanje upravičenosti do znižanega plačila vrtca za leto 
2023 skladno z Odredbo o uskladitvi mej dohodkov za letne pravice razporejene na naslednji način: 
 

dohodkovni 
razred povprečni mesečni dohodek na osebo 

plačilo staršev 
(v % od cene 

progr.) 
1 do 221,46 EUR / 
2 od 221,47 do 369,11 EUR 10 % 
3 od 369,12 do 442,94 EUR 20 % 
4 od 442,95 do 516,76 EUR 30 % 
5 od 516,77 do 652,12 EUR 35 % 
6 od 652,13 do 787,44 EUR 43 % 
7 od 787,45 do 1.008,93 EUR 53 % 
8 od 1.008,94 do 1.218,08 EUR 66 % 
9 nad 1.218,09 EUR 77 % 

 
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva otroka, so plačila za mlajšega otroka oproščeni. Oproščeni so 
tudi plačila za vrtec za tretjega in vsakega nadaljnjega otroka iz iste družine, ne glede na to, ali je v vrtec 
vključen hkrati s svojim sorojencem. Sredstva za sofinanciranje se zagotavljajo iz državnega proračuna, V 
Vrtec Velenje je bilo septembra 2022 vpisanih 363 otrok, za katere delež plačila staršev krije državni 
proračun. 

dohodkovni  
razred 

plačilo v % 
od cene 

programa 

število 
vpisanih 

otrok 
september 

2021 

delež - % 
sept. 2021 

število 
vpisanih 

otrok sept. 
2022 

delež - % 
sept. 2022 

1 brezplačno 23 1,65 32 2,36 
2 10 195 13,97 158 11,66 
3 20 125 8,95 126 9,30 
4 30 160 11,46 145 10,70 
5 35 324 23,22 266 19,63 
6 43 247 17,69 285 21,03 
7 53 216 15,47 232 17,12 
8 66 64 4,58 71 5,24 
9 77 42 3,01 38 2,80 

10 100 - - 2 0,16 
 skupaj 1408 100,00 1355 100,00 

 



Največ družin z otroki, vpisanimi v Vrtec Velenje je bilo več let uvrščenih v 5. dohodkovni razred (plačilo 35 
% cene programa), v letu 2022 pa se je plačilna sposobnost staršev nekoliko povečala, saj je največ družin 
uvrščenih v 6. dohodkovni razred (plačilo 43 % cene programa), sledijo jim družine v 5. in 7. dohodkovnem 
razredu (plačilo 35% in 53 % cene programa). 
 
Predlagan cenik programov: 
 

 I. starostno obdobje kombiniran odd., odd 3-4 in           
RO (za starše) 

plačilo v % 
od cene 

programa 

dnevni program (1-3) dnevni program  
oskrb. 
581,05 

hrana  
32,64 

skupaj 
613,69 

oskrb. 
447,06 

hrana  
32,64 

skupaj 
479,70 

0 % brezplačno brezplačno 
10 % 58,11 3,26 61,37 44,71 3,26 47,97 
20 % 116,21 6,53 122,74 89,41 6,53 95,94 
30 % 174,32 9,79 184,11 134,12 9,79 143,91 
35 % 203,37 11,42 214,79 156,47 11,42 167,89 
43 % 249,85 14,04 263,89 192,24 14,04 206,28 
53 % 307,96 17,30 325,26 236,94 17,30 254,24 
66 % 383,49 21,54 405,03 295,06 21,54 316,60 
77 % 447,41 25,13 472,54 344,24 25,13 369,37 

 
 

 II. starostno obdobje 
plačilo v % 

od cene 
programa 

dnevni program  
oskrb. 
422,72 

hrana  
32,64 

skupaj 
455,36 

0 % brezplačno 
10 % 42,27 3,26 45,53 
20 % 84,54 6,53 91,07 
30 % 126,82 9,79 136,61 
35 % 147,95 11,42 159,37 
43 % 181,77 14,04 195,81 
53 % 224,04 17,30 241,34 
66 % 279,00 21,54 300,54 
77 % 325,49 25,13 350,62 

 
 
RAZPOREDITEV NAČRTOVANIH LETNIH STROŠKOV MED PRISPEVKI STARŠEV IN PRISPEVKOM 
LOKALNE SKUPNOSTI: 

Možni letni prihodki vseh programov veljavna cena: 

 
program 

 
cena EUR 

2021 

 
št. oddelkov 

2021 

število 
otrok  

normativ 
2021 

 
izračun – EUR 

2021 

1 2 3 4 5 
I. starostno obdobje 527,00 32 426 2.694.024 
Komb. oddelek in 3-4 411,94 15 276 1.364.345 
II. starostno obdobje 391,04 35 796 3.735.214 
Razv. odd. 953,24 3 18 205.899 
SKUPAJ  85 1.516 7.999.482 
 
Razporeditev možnih letnih stroškov vseh programov – veljavna cena: 



 
elementi cene 

programa 

predvideni stroški 
2021 

skupaj 

predvideni 
delež prorač. MOV 

2021 

delež staršev 
in MŠŠ in ost. 

2021 

stroški dela 5.866.632 5.866.632  
btt plače 5.265.564 5.265.564  
regres LD 275.064 275.064  
dr. OP 326.004 326.004  
stroški mat. in storitev 1.573.308 66.589 1.506.719 

stroš. živil za otroke 559.536  559.536 

skupaj 7.999.476 5.933.221 2.066.255 
predvideni % 
realizacije 2021 

 74,17 25,83 

 
Možni letni prihodki vseh programov - predlog: 

 
program 

 
Predlagana 

cena 

 
št. oddelkov 

2022 

število 
otrok  

normativ 
2022 

 
izračun – EUR 

2022 

1 2 3 4 5 = 2 x 4 x 12 
I. starostno obdobje 613,69 32 436 3.210.826 
Komb. oddelek in 3-4 479,70 15 278 1.600.279 
II. starostno obdobje 455,36 34 762 4.163.811 
Razv. odd. 1.110,05 4 24 319.694 
SKUPAJ  85 1500 9.294.610 
 

Razporeditev možnih letnih stroškov vseh programov – predlog: 

 
elementi cene 

programa 

predvideni 
stroški 
2023 

 

predvideni 
delež prorač. 

MOV 2023 

delež staršev in 
MŠŠ in ost. 

2023 

stroški dela 6.975.297 6.038.708 936.589 
btt plače 6.205.029 6.038.708 166.321 

regres LD 347.772  
347.772 

dr. OP 422.496  
422.496 

stroški mat. in storitev 1.731.804  1.731.804 
stroš. živil za otroke 587.509  587.509 
SKUPAJ 9.294.610 6.038.708 3.255.902 
predvideni % realizacije  64,97 35,03 
 



 
Grafikon 9: Primerjava razporeditve možnih letnih stroškov vseh programov 

Ob določanju razmerja med plačniki storitev in kritju stroškov izvajanja programov vrtca je potrebno 
upoštevati spremembo glede uveljavljanja dodatnih popustov. Mestna občina Velenje staršem, katerim je 
po odločbi za subvencijo vrtca dolžna kriti razliko do polne ekonomske cene za program vrtca, ne omogoča 
dodatne olajšave v obliki doplačila razlike med veljavno EC in predlagano EC. 
 
Ob povišanju EC za 16,45% in ob ukinitvi popustov v višini razlike med ekonomskima cenama se razmerje  
med Mestno občino Velenje in ostalimi plačniki (starši, državni proračun) nekoliko spremeni. Medtem, ko je 
ob veljavni ekonomski ceni razmerje med Mestno občino Velenje in ostalimi plačniki 74,17 : 25,83, je to 
razmerje ob predlagani ekonomski ceni 64,97 : 35,03.   
 
Spodnja tabela prikazuje cenike za starše, natančneje razliko med ekonomskima cenama - EC, ki je za 
starše, občane Velenja trenutno veljavna osnova za plačilo oskrbnine ter med predlagano EC. Predlagana 
EC je v povprečju višja za 30,74 %. 
 
 I. starostno obdobje Kombinirani oddelek 
doh. 
razred. 
(% plačila) 

EC 
2019 
469,17 

EC predlog 
613,69 

razlika 
144,52 

EC 2019 
367,02 

EC predlog 
479,70 

razlika 
112,68 

1 (0%) brezplačno brezplačno 
2 (10%) 46,91 61,37 14,46 36,70 47,97 11,27 
3 (20%) 93,83 122,74 28,91 73,40 95,94 22,54 
4 (30%) 140,75 184,11 43,36 110,10 143,91 33,81 
5 (35%) 164,20 214,79 50,59 128,45 167,89 39,44 
6 (43%) 201,74 263,89 62,15 157,81 206,28 48,47 
7 (53%) 248,66 325,26 76,60 194,52 254,24 59,72 
8 (66%) 309,65 405,03 95,38 242,23 316,60 74,37 
9 (77%) 361,26 472,54 111,28 282,60 369,37 86,77 
 
 
 II. starostno obdobje 
doh. 
razred. 
(% plačila) 

EC 
2019 
348,37 

EC predlog 
455,37 

razlika 
107,00 

1 (0%) brezplačno 
2 (10%) 34,83 45,53 10,70 
3 (20%) 69,67 91,07 21,40 
4 (30%) 104,51 136,61 32,10 
5 (35%) 121,92 159,37 37,45 
6 (43%) 149,79 195,81 46,02 



7 (53%) 184,63 241,34 56,71 
8 (66%) 229,92 300,54 70,62 
9 (77%) 268,24 350,62 82,38 
 
Ob sprejetju trenutne ekonomske cene, veljavne od 1. 4. 2022, je Mestna občina Velenje staršem otrok, 
vključenim v Vrtec Velenje, katerim razliko do polne ekonomske cene krije Mestna občina Velenje in 
katerim se plačilo oskrbnine ne financira iz državnega proračuna, omogočila popust v višini razlike med 
veljavno ekonomsko ceno in predlagano ekonomsko ceno, ki ga krije proračun Mestne občine Velenje. 
 
Povišanje ekonomske cene v Vrtcu Velenje za starše, ki imajo vključene otroke v Vrtec Velenje in jim 
Mestna občina Velenje krije razliko do polne ekonomske cene prinaša dvig cene z zamikom. Namesto, da 
bi se tem staršem cena dvignila že s 1. 4. 2022, se jim povišuje sedaj s tokratnim predlogom dviga cene, 
kar skupaj v povprečju pomeni dvig za 30,74 %. Za ostale starše, ki imajo otroke vključene v Vrtec Velenje 
in jim Mestna občina Velenje ne krije razlike do polne ekonomske cene, temveč druge občine, se jim je 
cena spremenila, oziroma dvignila v povprečju za 12,4 % že s 1. 4. 2022, sedaj pa se jim povišuje v 
povprečju še za 16,45 %. Dvig ekonomske cene, bo poleg dviga prispevka staršev, prinesel dodatno 
obremenitev tudi za občinski proračun. Za leto 2023 je bil proračun Mestne občine Velenje sprejet že v letu 
2021, saj se je zaradi občinskih volitev sprejel dvoletni proračun in takrat je bilo nemogoče predvideti vsa 
povišanja, ki so se zgodila do sedaj, predvsem sprememb po zadnjem povišanju ekonomske cene Vrtca 
Velenje s 1. 4. 2022. Iz tega razloga bo za leto 2023 potrebno zagotoviti približno dodatnih 1.188.640 EUR. 
Dvig ekonomske cene je za normalno poslovanje Vrtca Velenje torej nujen. 
 
S strani Skupnosti vrtcev Slovenije in predstavnic občin je bila že v jeseni 2022 na Ministrstvo za 
izobraževanje, znanost in šport podana pobuda za spremembo zakonodaje, da se v Pravilnik o metodologiji 
za oblikovanje cen programov v vrtcih doda člen, ki bo predstavljal pravno podlago za pravočasno 
financiranje vrtcev izven cen programov ob bistvenih spremembah stroškov dela, spremembi števila 
oddelkov, strukture oddelkov, ter bistvenih podražitvah stroškov živil in ostalih stroškov materiala in storitev, 
ki so elementi cen programov in se še niso odrazili v višjih cenah programov. Sprejetje člena glede 
dodatnega financiranja vrtcev bi bistveno pripomogel k finančni stabilnosti vrtcev, ki se financirajo preko cen 
programov, saj bi ustanoviteljice izven cen programov pokrivale novo nastale stroške dela, ki so posledica 
spremenjene zakonodaje in se še niso odrazile v cenah programov. Prav tako je Združenje mestnih občin 
Slovenije dne 17. 1. 2023 poslalo na Vlado, na Ministrstvo za javno upravo, Ministrstvo za izobraževanje, 
znanost in šport, ter Ministrstvo za finance poziv, da iz državnih sredstev pokrije stroške vseh povišanj plač, 
ki so oziroma bodo nastali po 1. januarju 2023, saj občine nimajo sredstev za pokritje dodatnih stroškov 
dela. V kolikor država ne bo pokrila tega finančnega bremena, bodo mestne občine primorane v dvig cene 
vrtcev, s čimer se bo velik del stroškov prevalil na starše. Slednje bi pomenilo dodatni inflacijski pritisk, 
hkrati pa bi dvig cene vrtcev veliko družinam izničil učinek nedavnega povišanja minimalne plače. Opozorili 
so tudi, da se je z dvigom povprečnine za leti 2023 in 2024 pokrila zgolj inflacija in še ta ne v celoti. Dejstvo 
je, da je postopek sprejema novih cen lahko dolgotrajen in s tem zagotovitev prihodkov vrtcem, praviloma 
lahko traja tudi več mesecev. Obratno pa je nastanek višjih stroškov dela z naslova dogovorov med vlado in 
sindikati praviloma zelo hiter in jih je običajno potrebno pričeti izplačevati v nekaj dneh po objavi dogovora v 
uradnih listih.  
 
Leta 2020 se je začela epidemija in je trajala še tudi v letu 2021. V letu 2022 pa je vojna v Ukrajini prinesla 
nepredvidene spiralne podražitve, ki se še vedno dogajajo, predvsem pri stroških živil, energentov, itd. Tudi 
za take nepredvidene situacije pravilnik o metodologiji ne ponuja rešitev. Finančno stanje vrtcev, ki se 
financirajo preko cen programov, so nenehne podražitve energentov ter ostalega materiala in storitev 
močno izčrpale.  
 
V resne težave je vrtce pahnil sprejet Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v 
javnem sektorju za leti 2022 in 2023, ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 136 z dne 25. 10. 2022, in 
je povzročil povišanje stroškov dela za nazaj od 1. 10. 2022, stroške prehrane pa celo od 1. 9. 2022. 
Povišanja stroškov dela iz naslova dogovora so relativno visoka (4,5 % povišanje plačnih razredov, 
dodatkov, prehrane, poračun regresa za letni dopust, ki ga je bilo potrebno preračunati v bruto znesek in še 
prišteti prispevke delodajalca) in znašajo v več 10.000 EUR, seveda v odvisnosti od velikosti vrtca. Večina 
ustanoviteljic je vrtcem priskočila na pomoč in nakazala likvidnostna sredstva za izplačilo povišanih 
stroškov dela že pri plači za oktober 2022. Vendar so bila prejeta sredstva začasne narave in bi jih morali 
vrtci vrniti ustanoviteljicam pred koncem koledarskega leta. Ker to ni mogoče, bodo vrtci v hudih finančnih 
težavah, saj podpisan dogovor v 7. členu, ki govori o zagotavljanju finančnih sredstev ni upošteval načina 
financiranja vrtcev in nedvoumno zapisal, kako bodo vrtci, ki se financirajo preko cen programov dobivali 



finančna sredstva za kritje bistveno višjih stroškov dela iz naslova dogovora. Mestna občina Velenje je 
razumela nastalo situacijo in aktivno pristopila k reševanju likvidnostnih težav Vrtca Velenje tako, da je 
Vrtcu Velenje namenila dodatna sredstva za finančno premostitev v letu 2022 in do novega dviga 
ekonomske cene vrtca, ki bo vključeval te spremembe. Tudi v začetku leta 2023 so sledile spremembe in 
sicer je Vlada ob upoštevanju dogovora, podpisanega 9. januarja 2023, sprejela izhodišča za poganja za 
sklenitev Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur. l. RS, št. 11/2023). S 
podpisom aneksa se glede na dosedanje stanje zaposlenim na delovnem mestu vzgojitelj predšolskih otrok 
– pomočnik vzgojitelja, izboljša plača s povišanjem uvrstitve delovnega mesta za štiri plačne razrede.  
  
Zaradi vpliva visokih cen nastanitve, prehrambnih izdelkov in stroškov povezanih s prehrano, so se na 
podlagi Zakona o interventnih ukrepih v vzgoji in izobraževanju, objavljenem v Ur. l. RS, št 133 z dne 
18. 10. 2022, javnim zavodom zagotovila dodatna finančna sredstva z namenom oblažiti pritiske višjih cen 
na stroške v vzgoji in izobraževanju. V ta paket so bile zajete osnovne in srednje šole, tako dijaški in 
študentski domovi, ter drugi javni zavodi, spregledani pa so bili vrtci. Torej se bodo vsi pritiski spiralnih 
podražitev stroškov materiala in storitev ter stroškov dela z naslova dogovora odrazili v višjih cenah 
programov vrtcev in pomenili velik pritisk na uporabnike teh storitev – starše, kakor tudi seveda na 
ustanovitelje vrtcev - občine. Javni zavodi s področja predšolske vzgoje zaradi specifičnega načina 
financiranja največkrat ostanejo brez konkretnih rešitev vlade oziroma resornega ministrstva, saj strošek 
dela, ki v tej dejavnosti dosega skoraj 80% vseh stroškov poslovanja, ni financiran neposredno iz 
državnega proračuna (le delno z manjšim deležem in sicer za starše, ki imajo več otrok), temveč iz 
veljavnih ekonomskih cen programov, ki temeljijo na preteklih predpostavkah in v veliko primerih tudi niso 
predmet vsakoletnega spreminjanja. 
 
Dvigu ekonomskih cen v vrtcih bodo sledile tudi druge občine, nekatere že imajo pripravljene predloge, saj 
so se elementi za izračun ekonomskih cen v vrtcih, kot so že opisani zgoraj, znatno spremenili in odlašanje 
s sprejemanjem cen prinaša dodatno izgubo vrtcem.  
 
Veljavne ekonomske cene v vrtcih mestnih občin: 
 

ŠT. OBČINA VELJAVNOST 
OD 

DNEVNI 
PROGRAM  

Prvo starostno 
obdobje (v EUR) 

1 KRŠKO 01.09.2022 592,56 
2 LJUBLJANA 01.09.2019 576,00 
3 PTUJ 01.11.2020 568,36 
4 NOVA GORICA 01.12.2020 562,47 
5 NOVO MESTO 01.04.2021 540,71 
6 KRANJ 01.10.2020 540,63 
7 CELJE 01.06.2022 539,81 
8 VELENJE  01.04.2022 527,00 
9 SLOVENJ GRADEC 01.04.2022 525,75 

10 MARIBOR 01.05.2019 496,00 
11 KOPER 01.03.2019 495,00 
12 MURSKA SOBOTA 01.09.2021 468,24 

 Predlog nove cene PTUJ 01.03.2023 653,57 
 Predlog nove cene KRANJ 01.02.2023 613,92 
 Predlog nove cene VELENJE 01.03.2023 613,69 
 Predlog nove cene NOVO MESTO 01.02.2023 611,54 

POVPREČJE VELJAVNIH CEN NAVEDENIH OBČIN 536,40 
SLOVENSKO POVPREČJE 1. 9. 2022 512,07 

 

ŠT. OBČINA VELJAVNOST 
OD 

DNEVNI 
PROGRAM  



Drugo starostno 
obdobje (v EUR) 

1 KRŠKO 01.09.2022 425,94 
2 PTUJ 01.11.2020 423,67 
3 LJUBLJANA 01.09.2019 418,00 
4 KRANJ 01.10.2020 410,86 
5 MURSKA SOBOTA 01.09.2021 468,24 
6 SLOVENJ GRADEC 01.04.2022 395,36 
7 CELJE 01.06.2022 393,21 
8 VELENJE 01.04.2022 391,04 
9 NOVO MESTO 01.04.2021 388,83 

10 NOVA GORICA 01.12.2020 382,67 
11 KOPER 01.03.2019 380,00 
12 MARIBOR 01.05.2019 361,00 

 Predlog nove cene PTUJ 01.03.2023 487,15 
 Predlog nove cene KRANJ 01.02.2023 472,32 
 Predlog nove cene VELENJE 01.03.2023 455,36 
 Predlog nove cene NOVO MESTO 01.02.2023 439,77 

POVPREČJE VELJAVNIH CEN NAVEDENIH OBČIN 402,13 
SLOVENSKO POVPREČJE 1. 9. 2022 394,79 

 

V Velenju, 31. 1. 2023 
 
Pripravili: 
Nataša DOLER, dipl. vzg., ravnateljica, l.r.                 . 
Alenka ROZMAN, univ. dipl. ekon., l.r.  
Dragica KAUZAR, univ. dipl. soc., l.r.  
   

Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r. 
vodja Urada za družbene dejavnosti 

 
ŽUPAN: 
 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) predlagam 
svetu Mestne občine Velenje, da ta sklep sprejme. 
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL, l.r. 

 


