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Številka: 600-1/2023 
Datum: 16. 3. 2023 
 
 
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - 
uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - 
ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17, 49/20 - ZIUZEOP, 175/20 - ZIUOPDVE, 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), 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 27. člena statuta Mestne občine Koper (Uradne objave 
št. 40/00, 30/01, 29/03 in Uradni list RS, št. 90/05, 67/06, 39/08 in 33/18), je Občinski svet 
Mestne občine Koper na 4. redni seji dne 16. marca 2023 sprejel naslednji  
 
 

SKLEP 
o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper 

 
1. člen 

 
Cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Koper znašajo mesečno na otroka (v EUR): 
 

 
Vrsta programa 

 

 
cena  

v EUR 
 

Dnevni programi  
-  oddelek prvega starostnega obdobja 599,00 
-  oddelek drugega starostnega obdobja 460,00 
-  oddelek 3 - 4 letnih otrok 506,00 
Poldnevni programi  
-     oddelek prvega starostnega obdobja  
-     oddelek drugega starostnega obdobja 
-     oddelek 3 - 4 letnih otrok 

479,20 
368,00 
404,80  

 
 

2. člen 
 
Strošek živil, upoštevan v ceni programov znaša na otroka v višini 2,48 EUR na dan. V tem znesku 
so zajeti dopoldanska malica v višini  0,37 EUR, kosilo v višini 1,81 EUR in popoldanske malice v 
višini 0,30 EUR. 
 
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. 
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3. člen 

 
Stroški materiala in storitev na otroka, upoštevani v cenah programa iz 1. člena tega sklepa, 
znašajo 59,00 EUR mesečno na otroka. 
 

4. člen 
 
Starši otrok, za katere je Mestna občina Koper po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa predšolske vzgoje v vrtcu, lahko : 

 uveljavijo rezervacijo za enkratno neprekinjeno enomesečno odsotnost otroka v 
koledarskem letu. Starši plačajo rezervacijo v višini 50% mesečnega prispevka za 
program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila staršev 
je strošek neporabljenih živil že odštet; 

 uveljavijo začasno odsotnost otroka zaradi zdravstvenih razlogov. Kot začasno odsotnost 
zaradi zdravstvenih razlogov se upošteva enkratna neprekinjena najmanj trimesečna 
odsotnost v koledarskem letu zaradi bolezni ali poškodbe na podlagi ustreznih 
zdravniških potrdil. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50% mesečnega prispevka za 
program, v katerega je vključen. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že 
odštet. 

 
Starši, ki imajo v vrtcu hkrati vključenega več kakor enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo in 
začasno odsotnost zaradi zdravstvenih razlogov le za najstarejšega otroka. 
Starši o odsotnosti otroka zaradi uveljavljanja rezervacije obvestijo vrtec 15 dni pred nastopom 
odsotnosti. 
 

5. člen 
 
Določilo iz 4. točke tega sklepa velja izključno za starše, ki imajo skupaj z otrokom stalno 
prebivališče v Mestni občini Koper in za starše, ki imajo na njenem območju začasno prebivališče, 
če je vsaj eden od staršev zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Starši otrok iz drugih 
občin, pa lahko uveljavljajo olajšavo iz 4. točke, če občina, ki je po predpisih dolžna kriti razliko do 
cene programa, pisno soglaša, da bo v tem primeru pokrila razliko med plačilom staršev in ceno 
programa. 
 

6. člen 
 
Starši lahko uveljavljajo znižano plačilo vrtca v skladu z veljavno zakonodajo z vlogo pri 
pristojnem centru za socialno delo. 
 

7. člen 
 
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca, se plačilo staršev proporcionalno zmanjša glede 
na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa. 
 

8. člen 
 
Če vrtec oblikuje kombinirani ali razvojni oddelek, je osnova za plačilo staršev cena programa, za 
enako stare otroke. 
 

9. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehata veljati Sklep o določitvi cen programov predšolske 
vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine Koper št. 600-14/2011 z dne 14. 3. 2019 in Sklep o 
spremembi Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v javnih vrtcih Mestne občine 
Koper št. 600-14/2011 z dne 18. 3. 2022. 
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10. člen 
 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja od 1. 4. 2023 
dalje. 
 
 
 
 

 MESTNA OBČINA KOPER 
 ŽUPAN 
 Aleš Bržan 

 


