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(Zaključeno) POVPRAŠEVANJE 

- Spremembe cen vrtcev in uporaba programa Simtro -  

Na Skupnost občin Slovenije se je obrnila občina članica SOS, ki jo je zanimalo naslednje: 

1. Ali ste iz razloga povišanih stroškov dela in splošne draginje že spremenili cene vrtcev 

in kakšne imate nove cene? Ali imate uvedene dodatne ugodnosti za starše (npr. 

znižane osnove itd.) oziroma kako rešujete povišanja stroškov? 

2. Ali za vpis v vrtce uporabljate program Simtro in kako ste z njim zadovoljni? 

Upravljavec programa Simtro ponuja posodobitev omenjenega programa – ali se boste 

odločili za to opcijo? Če omenjenega programa ne uporabljate, nas zanima, katere so 

alternative ter ali ste z njimi zadovoljni? 

 Dokumente smo zbirali do 17. 1. 2023 in jih navajamo v nadaljevanju:  

Občina 1 

Na Občini 1  odgovarjajo na 2. vprašanje: Z uporabo programa so zadovoljni, saj jim 

omogoča vpogled v bazo podatkov vpisanih otrok, izdelovanju statistik in hitremu 

iskanju dotičnih podatkov. Za spletno verzijo programa oz. za posodobitev se bodo 

odločili, saj jim jo bo upravljalec Simtro programa omogočal eno leto brezplačne 

uporabe. 

Ta program uporabljajo svetovalni delavki in služba za obračunavanje oskrbnin za 

starše. 

Občina 2 

Na Občini 2 odgovarjajo na 1. vprašanje: Načrtujejo povišanje cene programa vrtca v 

februarju 2023. Predlog je še neuraden in še ni usklajen. Predvidevajo, da bo še prišlo do 

sprememb zaradi povišanja plač pomočnicam vzgojiteljicam (dogovori so v teku). 

Trenutni predlog:  

- I. starostno obdobje:  610,68 € 

- II. starostno obdobje: 469,75 € 

- oddelek 3-4 letnih otrok, kombiniran oddelek: 525,04 € 

- razvojni oddelek: 1.052,73 € 

- cena prehrane: 2,50 € 

Trenutno ne načrtujemo znižanja osnove za starše. 



 
Javnemu vrtcu zaradi povišanja stroškov do spremembe cene programa vrtca 

zagotavljamo dodatna sredstva. 

Na Občini 2 odgovarja na 2. vprašanje:  Do 31.12.2022 so občina in vrtci uporabljali 

program Simtro. Od 1.1.2023 pa so pričeli uporabljati njihovo spletno aplikacijo Sivrtci. 

Pri uporabi programa Simtro so imeli v letu 2022 velike težave, ki smo jih z večkratnim 

pozivi programerjem uspešno opravili. Zdaj naj bi vzpostavili skupino zaposlenih, ki 

bodo skrbeli za program. Upamo, da bo z uporabo njihove nove aplikacije čim manj 

težav. 

Občina 3 

Na Občini 3 odgovarjajo na 1. vprašanje: Cene vrtca so povišali s 1.10.2022 za 7%, kjer 

so že delno upoštevali povečanje stroškov energentov in živil ter stroške dela, ki so do 

takrat že bili uzakonjeni in znani (brez povečanja plač s 1.10. 2022 in poračunov regresa 

in prehrane, napredovanje v plačne razrede in nazive s 1.12.2022 ter ostala morebitna 

napredovanja zaposlenih po pogajanjih z vlado in sindikati). Cene posameznega 

programa so objavljene na portalu MIZŠ. Otroci občine ustanoviteljice imajo mesečno 

upoštevan dodatni popust v višini 6,06%. 

Na Občini 3 odgovarjajo na 2. vprašanje: Za vpis v vrtec ne uporabljajo nobenega 

posebnega programa, ampak si sami v Excelovi tabeli vodimo evidenco in vse, kar je 

potrebno pri vpisu otrok v vrtec. 

Občina 4 

Na Občini 4 odgovarjajo na 1. vprašanje: Zaenkrat cene programov predšolske vzgoje 

še niso spremenili, jo pa zaradi navedenih razlogov nameravajo v mesecu marcu 2023. 

Dodatnih ugodnosti, kot je npr. znižanje osnove nimajo sprejete. 

Na Občini 4 odgovarjajo na 1. vprašanje: V Vrtcu uporabljajo program Simtro in so z 

njim zadovoljni. Za posodobitev programa se bodo v Vrtcu najverjetneje odločili.  
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