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ZADEVA: PRIPOMBE K PREDLOGU PRAVILNIKA O METODOLOGIJI ZA OBLIKOVANJE 
CEN PROGRAMOV V VRTCIH, KI IZVAJAJO JAVNO SLUŽBO 
 
 
Spoštovani, 
 
 
na Združenju občin Slovenije smo pregledali predlog Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in vam v nadaljevanju podajamo sledeče pripombe. 
 
7. člen (stroški materiala in storitev) 
Med funkcionalnimi stroški v predzadnji alineji naj se pri drobnem inventarju črta znesek besedilo 
»500 eur nabavne vrednosti«.  
 
Pri funkcionalnih stroških v zadnji alineji občine predlagamo omejitev višine ter natančnejšo 
opredelitev kateri stroški to so. Občine so sporočile običajne stroške, ki so opredeljeni kot “drugi 
specifični stroški v vrtcih”:  

- stroški reprezentance, 

- odvetniški storitev, ,  

- nadzor gradbenih del,  

- študentski  servis za pokrivanje  bolniških odsotnosti do 30 dni. 

- stroški plačilnega prometa,  

- prevozni stroški (otroci na prireditve),  

- najem prostorov za prireditve,  

- tisk položnic za starše,  

- članarine,  

- sodni stroški,  

- druge storitve (digitalno potrdilo, avtorstvo..) 

- plačila po podjemnih pogodbah za delo zunanjih strokovnjakov pri delu z otroci s 
posebnimi potrebami,  

- obdobni zdravniški pregledi zaposlenih,… 
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8. člen (stroški živil) 
Predlagamo, da se ohrani do sedaj veljavna dikcija. 
 
12. člen (zagotavljanje sredstev za prosta mesta) 
Predlagamo črtanje tretjega odstavka. 
 
23. člen (predlaganje cen programov občini) 
Cene se nikakor ne morejo spreminjati s predlogom letnega načrta, saj so le ti oddani zelo pozno 
(februar ali marec), cene pa se največkrat spremenijo z novim šolskim letom (dobrih 6 mesecev 
prej). 
 
28. člen (rok za določitev cen po tem pravilniku) 
Predlog, da se ne določa obvezno spreminjanje cen, saj sprememb ni toliko in se bo to lahko 
urejalo s tekočo uskladitvijo cen. 
 
Lepo pozdravljeni, 

                                                                                        
                                                                                 Robert SMRDELJ  
                                                                        Predsednik Združenja občin Slovenije 


