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Minister, pristojen za predšolsko vzgojo, na podlagi 31. in 34. člena Zakona o vrtcih (Uradni list 
R S ,  š t . 100/05 –uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –ZIUZGK, 36/10, 62/10 –
ZUPJS, 94/10 –ZIU, 40/12 –ZUJF, 14/15-ZUUJFO, 55/17 in 18/21) in v povezavi s 23. členom 
prehodnih in končnih določb 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) izdaja naslednji

SKLEP 
o določitvi povprečnih cen istovrstnih programov, ki veljajo na dan 1. september 2022

1. člen
(pravne podlage)

Na podlagi določbe četrtega odstavka 34. 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, 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in 18/21; v nadaljevanju: ZVrt) se v primeru, če na območju 
občine ni javnega vrtca obseg sredstev, ki jih zasebnemu vrtcu zagotavlja občina izračuna na 
podlagi povprečja cen istovrstnih programov, ki veljajo za območje Republike Slovenije na dan 
1. septembra tekočega leta.

Tretji odstavek 23. člena prehodnih in končnih določb 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) določa, da v primeru, če v lokalni skupnosti veljavne 
cene programov niso določene, se pri izračunu obveznosti lokalne skupnosti do zasebnega 
vrtca kot osnova uporablja povprečna cena istovrstnega programa, ki jo izračuna ministrstvo, 
pristojno za predšolsko vzgojo.

Za izvajanje navedenih določb ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo določi povprečne 
cene istovrstnih programov, ki veljajo na območju Republike Slovenije na dan 1. septembra 
tekočega leta.

2. člen
(metodologija izračuna)

Pri izračunu povprečne cene istovrstnega programa se upošteva cena programa javnega vrtca 
v posamezni občini, ki jo je s sklepom o določitvi cen programov javnih vrtcev sprejel občinski 
svet občine ustanoviteljice. 

Če je občina ustanoviteljica več vrtcev in občinski svet ne določi enotne cene za enake 
programe, temveč sprejme različne cene za posamezen vrtec, se pri izračunu povprečne cene 
istovrstnega programa upošteva povprečna cena istovrstnega programa javnega vrtca v občini. 



Pri izračunu povprečnih cen istovrstnih programov predšolske vzgoje, ki veljajo v Republiki 
Sloveniji, se za posamezno občino upošteva največ ena cena istovrstnega programa javnega 
vrtca, ne glede na število vrtcev v občini, ki program izvajajo.

Pri izračunu povprečne cene istovrstnega programa se upoštevajo cene programov javnih 
vrtcev, ki jih javni vrtci vnesejo v aplikacijo »Prosta mesta in ceniki – PŠV« in veljajo na dan 1. 
september tekočega leta. 

Izračun povprečja cen istovrstnih programov, ki veljajo za območje Republike Slovenije je 
ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo opravilo na dan 1. september 2022.

3. člen
(povprečne cene istovrstnih oddelkov)

Povprečne cene istovrstnih programov predšolske vzgoje, ki veljajo v Republiki Sloveniji, na 
dan 1. 9. 2022 znašajo:

Dnevni program
Prvo starostno 
obdobje

Drugo starostno obdobje Oddelki 3-4 Kombinirani oddelek Razvojni oddelek Vzgojno 
varstvena družina

512,07 EUR 395,26 EUR 408,68 EUR 423,24 EUR 1.057,61 EUR 458,06 EUR

4. člen

Sklep velja od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.

dr. Igor Papič
MINISTER

Po pooblastilu št. 1002-15/2022/2 z dne 2. 6. 2022

dr. Darjo Felda
državni sekretar
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