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31. člen 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 in 55/17)
20. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15)
18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno
besedilo, 88/15 in 14/18)

PREDLAGATELJ:
Aleš Bucik, Župan

PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je na Občino Renče-Vogrsko dne 22. 5.
2018 vložila vlogo za izdajo soglasja k cenam za programe vrtca v vrtcu pri OŠ Lucijana
Bratkoviča Bratuša Renče v šolskem letu 2018/2019.

RAZLOGI ZA SPREJETJE SKLEPA:
19. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo, določa, da je potrebno cene za programe v vrtcih zaradi sprememb sistematizacije ter
količnikov plač delavcev v vrtcih ter sprememb drugih materialnih stroškov uskladiti 1x letno,
20. člen pa, da sklep o določitvi cene sprejme lokalna skupnost.

OCENA STANJA:
1. Oblikovanje cen programov vrtca
Skladno z 19. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo, je potrebno cene za programe v vrtcih zaradi sprememb sistematizacije
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ter količnikov plač delavcev v vrtcih ter sprememb drugih materialnih stroškov uskladiti 1x
letno.
OŠ Renče je Občini Renče-Vogrsko skladno z 19. členom Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, dostavila predlog uskladitve cen
programov predšolske vzgoje; predlog je sicer v sodelovanju s strokovno službo
negospodarskih dejavnosti pripravljen na podlagi predpisane metodologije za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (6. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo), a na podlagi dveh izračunov oz. v dveh
variantah.
Varianta 1: pri pripravi predloga smo upoštevali:
 vse elemente za kalkulacijo cene iz predpisane metodologije,
 4. člen Pogodbe o sofinanciranju dejavnosti predšolske vzgoje,
 dejansko povprečno mesečno realizacijo stroškov predšolske vzgoje v obdobju zadnjih
12 mesecev,
 dejansko sistematizacijo delavcev, število oddelkov in število otrok od 1. septembra
2018 dalje,
 zvišanje mase plač zaradi možnosti povečanja plač zaradi napredovanj ter plače za
tehnični kader,
 upoštevan je najvišji normativ po skupinah, določen v Pravilniku o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
Varianta 2: pri pripravi predloga smo upoštevali določila iz zgornjih prvih petih alinej ter:
 upoštevan je fleksibilni normativ (povečan najvišji normativ za 2 otroka v eni skupini
prvega starostnega obdobja in dveh skupinah drugega starostnega obdobja).
Dve varianti sta pripravljeni iz razloga, ker je vrtec zaprosil za soglasje k uporabi fleksibilnega
normativa; v primeru, da Občinski svet izda soglasje k uporabi povečanega normativa, se
predlaga sprejem sklepa o novih cenah programov vrtca po varianti 2 (nižje cene), v
nasprotnem primeru pa sprejem sklepa o novih cenah programov vrtca po varianti 1 (višje
cene).
Cene programov vrtca so po obeh variantah nekoliko višje od trenutno veljavnih, ker je
potrebno v izračunih upoštevati:
 uskladitev (povišanje) plač za zaposlene do 26. plačnega razreda, zaradi odprave
plačnih anomalij od 1. 7. 2017 dalje skladno s IV. Točko Dogovora o ukrepih na
področju stroškov dela in drugih ukrepih v javnem sektorju, in
 napredovanja v plačne razrede in nazive s 1. 12. 2017.
V skladu z 20. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo, mora pristojni organ lokalne skupnosti predlog cen programov
obravnavati in o tem sprejeti ustrezen sklep najkasneje v 60 dneh po predložitvi predloga cen.
V našem vrtcu od 1. 9. 2016 veljajo naslednje cene:
 za program prvega starostnega obdobja 485,00 EUR na otroka na mesec,
 za program drugega starostnega obdobja 342,00 EUR na otroka na mesec
 za program kombinirani oddelek 387,00 EUR na otroka na mesec.
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo, je računovodska služba OŠ Renče na podlagi izračuna dejanske (stroškovne) cene po
predpisani metodologiji glede nove sistematizacije, spremenjenega števila in starostne
strukture otrok v vrtcu in ob upoštevanju povečanih normativov za nekatere skupine pripravila
naslednje izračune cen programov (varianta 1 in varianta 2):
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Varianta 1: Izračun cen ob upoštevanju najvišjih normativov po skupinah, določenih v
Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje:
Tabela 1: Predlog za ceno programov prvega starostnega obdobja, ki naj bi veljala od
1. 9. 2018 dalje:
Izračun za 2 oddelka po 12 otrok in 1
oddelek za 10 otrok v EUR (predpisani
normativi)
Celodnevni program
Bruto plače
342,40
Prispevki (16,10 %)

55,13

Regres za letni dopust

18,35

Regres za prehrano

17,07

Potni stroški

9,80

Premija KDPZ

7,57

Funkcionalni stroški objektov

29,49

Funkcionalni stroški dejavnosti

8,50

Živila za otroke
Skupaj ekonomska cena

41,80
530,11

Nova cena za prvo starostno obdobje je predvsem zaradi upoštevanja povečanega obsega
plač ter nižjega normativa (števila otrok za izračun cene) višja od dosedanje za nekaj manj od
9 %.
Tabela 2: Predlog za ceno programa drugega starostnega obdobja, ki naj bi veljala od
1. 9. 2018 dalje:
Izračun za 2 oddelka po 19 otrok in 1
oddelek z 22 otroki v EUR
Bruto plače

Celodnevni program
221,27

Prispevki (16,10 %)

35,62

Regres za letni dopust

11,97

Regres za prehrano

11,20

Potni stroški

5,97

Premija KDPZ

4,99

Funkcionalni stroški objektov
Funkcionalni stroški dejavnosti
Živila za otroke
Skupaj ekonomska cena

29,48
8,50
41,80
370,80
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Nova cena za drugo starostno obdobje je predvsem zaradi upoštevanja povečanega obsega
plač ter nižjega normativa (števila otrok za izračun cene) višja od dosedanje za nekaj več od
8 %.
Tabela 3: Predlog za ceno programa drugega starostnega obdobja – kombinirani
oddelek, ki naj bi veljala od 1. 9. 2018 dalje:
Izračun za 1 oddelek po 17 otrok
(kombinirani oddelek) v EUR
Bruto plače

Celodnevni program
249,22

Prispevki (16,10 %)

40,12

Regres za letni dopust

13,44

Regres za prehrano

12,55

Potni stroški

6,85

Premija KDPZ

5,59

Funkcionalni stroški objektov

29,52

Funkcionalni stroški dejavnosti

8,50

Živila za otroke
Skupaj ekonomska cena

41,80
407,59

Nova cena za kombiniran oddelek je predvsem zaradi upoštevanja zvišanja stroškov plač višja
od dosedanje za nekaj več kot 5 %.

Tabela 4: Predlog za ceno programa drugega starostnega obdobja – homogeni
oddelek 3-4 leta, ki naj bi veljala od 1. 9. 2018 dalje:
Izračun za 1 oddelek po 17 otrok
(kombinirani oddelek) v EUR
Bruto plače

Celodnevni program
249,22

Prispevki (16,10 %)

40,12

Regres za letni dopust

13,44

Regres za prehrano

12,55

Potni stroški

6,85

Premija KDPZ

5,59

Funkcionalni stroški objektov
Funkcionalni stroški dejavnosti
Živila za otroke
Skupaj ekonomska cena
Opomba: nova skupina

29,52
8,50
41,80
407,59
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Varianta 2: Izračun cen ob upoštevanju fleksibilnih normativov
Tabela 1: Predlog za ceno programov prvega starostnega obdobja, ki naj bi veljala od
2. 9. 2018 dalje:
Izračun za 3 oddelke po 12 otrok
Bruto plače

Celodnevni program
324,05

Prispevki (16,10 %)

52,17

Regres za letni dopust

17,37

Regres za prehrano

16,16

Potni stroški

9,26

Premija KDPZ

7,17

Funkcionalni stroški objektov

28,82

Funkcionalni stroški dejavnosti

8,50

Živila za otroke
Skupaj ekonomska cena

41,80
505,30

Nova cena za prvo starostno obdobje je zaradi uporabe fleksibilnih normativov višja od
dosedanje za nekaj manj od 4 %.

Tabela 2: Predlog za ceno programa drugega starostnega obdobja, ki naj bi veljala od
1. 9. 2018 dalje:
Izračun za 2 oddelka po 21 otrok in 1
oddelek z 22 otroki v EUR
Bruto plače

Celodnevni program
208,56

Prispevki (16,10 %)

33,58

Regres za letni dopust

11,29

Regres za prehrano

10,56

Potni stroški

5,61

Premija KDPZ

4,71

Funkcionalni stroški objektov
Funkcionalni stroški dejavnosti
Živila za otroke
Skupaj ekonomska cena

28,80
8,50
41,80
353,41

Nova cena za drugo starostno obdobje je zaradi uporabe fleksibilnih normativov višja od
dosedanje za 3,5 %.
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Tabela 3: Predlog za ceno programa drugega starostnega obdobja – kombinirani
oddelek, ki naj bi veljala od 1. 9. 2018 dalje:
Izračun za 1 oddelek po 17 otrok
(kombinirani oddelek) v EUR
Bruto plače

Celodnevni program
246,41

Prispevki (16,10 %)

39,67

Regres za letni dopust

13,28

Regres za prehrano

12,40

Potni stroški

6,81

Premija KDPZ

5,52

Funkcionalni stroški objektov

28,82

Funkcionalni stroški dejavnosti

8,50

Živila za otroke
Skupaj ekonomska cena

41,80
403,21

Nova cena za kombiniran oddelek je zaradi uporabe fleksibilnih normativov višja od dosedanje
za nekaj več kot 4 %.
Tabela 4: Predlog za ceno programa drugega starostnega obdobja – homogeni
oddelek 3-4 leta, ki naj bi veljala od 1. 9. 2018 dalje:
Izračun za 1 oddelek po 17 otrok v
EUR
Bruto plače

Celodnevni program
246,41

Prispevki (16,10 %)

39,67

Regres za letni dopust

13,28

Regres za prehrano

12,40

Potni stroški

6,81

Premija KDPZ

5,52

Funkcionalni stroški objektov
Funkcionalni stroški dejavnosti
Živila za otroke
Skupaj ekonomska cena

28,82
8,50
41,80
403,21

Stroški živil so v obeh variantah za vse programe izračunani na 22 obračunskih dni. V vseh
programih se za pravočasno odjavljeno celodnevno odsotnost otroka stroške živil odbija v
višini 1,90 EUR na dan. Stroški živil se za starše in občino odbijejo v deležu, kot je določeno z
Odločbo o določitvi znižanega plačila za program vrtca, ki ga obiskuje otrok.
Tudi letos smo se s pristojno službo vrtca dogovorili, da se iz cen za programe vrtca izvzame
vse elemente cene, ki v tekočem šolskem letu dejansko ne bodo nastali. Tako so iz cen izvzete
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jubilejne nagrade, odpravnine, drugi specifični stroški ter tudi solidarnostne pomoči, ki naj bi
se krile iz drugih virov, oz. in se vrtcu v primeru nastanka poravnajo izven cene. Ravno tako v
ceni ni upoštevana delovna uspešnost v višini 2 % od bruto izplačane plače (predpisan ukrep
na področju plač). Javni zavod je sicer pripravil tudi predlog cen, ki upošteva tudi navedene
izvzete stroške in ki torej v celoti sledi določilom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, a ga javni zavod ne predlaga v potrditev, ker so
cene v tem primeru najvišje:
 za program prvega starostnega obdobja bi cena znašala 539,00 EUR na otroka na
mesec,
 za program drugega starostnega obdobja bi cena znašala 376,60 EUR na otroka na
mesec
 za program kombinirani oddelek bi cena znašala 414,10 EUR na otroka na mesec.
CILJI IN NAČELA:
Vrtec mora skladno s predpisi pridobiti soglasje občine ustanoviteljice k ceni za vrtec.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE:
Finančne posledice je tudi letos težje oceniti predvsem zaradi dejstva, ker so cene programov
vrtca po eni strani za starše višje; po drugi strani pa se je povprečni procent plačil staršev na
podlagi odločb o znižanem plačilu programov vrtca, ki jih izdaja Center za socialno delo, že v
lanskem letu znižal za povprečno en plačilni razred. V celoti gledano bo od 1. 9. 2018 dalje
vrtec obiskovalo pet otrok manj, kar pomeni manjši priliv s strani plačil staršev. Finančne
posledice je težje oceniti predvsem zaradi novih pogojev določanja plačil staršev, saj odločbe
o znižanem plačilu staršev za programe vrtca izdaja Center za socialno delo, kar onemogoča
vpogled v povprečno plačilo staršev; poleg tega se odločb ne izdaja več 2x letno za tekoče
leto, kot pred uvedbo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ampak glede na datum
vloge s strani staršev za obdobje enega leta. V proračunu je glede n lansko realizacijo in ob
upoštevanju najave potrebnih sredstev s strani javnega zavoda planiranih 369.636 EUR,
letošnja povprečna mesečna plačila znašajo od 24.000 do 28.000 EUR, kar na letnem nivoju
pomeni okoli 320.000 EUR; v planirani znesek so vkalkulirana tudi sredstva, ki jih skladno s
sklepi občinskega sveta zagotavljamo še za kritje dodatnih stroškov zaradi subvencioniranja
zdravstvenih odsotnosti, ter sredstva, ki smo jih skladno s predpisi dolžni zagotoviti za kritje
prispevkov za otroke, ki se zaradi vpisa v šolo konec junija ali julija izpišejo iz vrtca.
V primeru potrditve Sklepa po Varianti 2 bodo obveznosti plačil s strani staršev (vključno s
plačili za otroke iz drugih občin) ter s strani teh občin nižje za okoli 5 %, za enak odstotek pa
bodo obveznosti Občine Renče-Vogrsko višje; cene programov vrtca morajo biti namreč z
zakonskimi določili enake za vse otroke, ki obiskujejo istovrstni program, ne glede na stalno
prebivališče.
Pripravila:
Vladka Gal Janeš
Višja svetovalka I za negospodarske dejavnosti

__________________________________________________________________________
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Predlog sklepa po Varianti 1:
Na podlagi 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 in 55/17), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), in 18. člena
Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15
in 14/18) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na ___. redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP
1.
Ekonomske cene programov vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče se določijo tako,
da mesečne cene na otroka po posameznih programih od 1. septembra 2018 dalje znašajo:
Naziv programa

Cena programa

Prvo starostno obdobje

530,00

Drugo starostno obdobje

370,00

Kombinirani oddelek

407,00

Homogeni 3-4 leta

407,00

Stroški živil v višini 41,80 EUR v celodnevnih programih so izračunani na 22 obračunskih dni.
V celodnevnih programih se za pravočasno odjavljeno celodnevno odsotnost otroka stroške
živil odbija v višini 1,90 EUR na dan. Stroški živil se za starše in občino odbijejo v deležu, kot
je določeno z Odločbo o določitvi znižanega plačila za program vrtca.

2.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu,
uporablja pa se od 1. 9. 2018 dalje.

Aleš Bucik
ŽUPAN
Številka:
Bukovica,
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Predlog sklepa po Varianti 2:
Na podlagi 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 in 55/17), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov
v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), in 18. člena
Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo, 88/15
in 14/18) je Občinski svet Občine Renče-Vogrsko na ___. redni seji, dne ______ sprejel

SKLEP
1.
Ekonomske cene programov vrtca v OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče se določijo tako,
da mesečne cene na otroka po posameznih programih od 1. septembra 2018 dalje znašajo:
Naziv programa

Cena programa

Prvo starostno obdobje

505,00

Drugo starostno obdobje

353,00

Kombinirani oddelek

403,00

Homogeni 3-4 leta

403,00

Stroški živil v višini 41,80 EUR v celodnevnih programih so izračunani na 22 obračunskih dni.
V celodnevnih programih se za pravočasno odjavljeno celodnevno odsotnost otroka stroške
živil odbija v višini 1,90 EUR na dan. Stroški živil se za starše in občino odbijejo v deležu, kot
je določeno z Odločbo o določitvi znižanega plačila za program vrtca.

2.
Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah v Občinskem glasilu,
uporablja pa se od 1. 9. 2018 dalje.

Aleš Bucik
ŽUPAN
Številka:
Bukovica,

