OSNOVNA ŠOLA KOZARA NOVA GORICA
Kidričeva 35
5000 Nova Gorica
p.p. 50
e-naslov: sola@os-kozara.si
spletna stan: www.os-kozara.si
tel.: +38653308800

Priloga
IZRAČUN CENE PROGRAMA RAZVOJNEGA ODDELKA VRTCA
Elementi cene

3 – 6 let razvojni

Št. otrok na oddelek
Št. zaposlenih na oddelek
Prispevki delodajalca

6
2,25
16,10 %

1. Sredstva za plače

4.717,68 EUR

2. Prispevki delodajalca
3. Regres za prehrano
4. Prihod na delo
5. Regres za LD
6. Dodatno pokojn. zav.

654,22 EUR
3,81
80
886,63
29,27

STROŠEK DELA
Materialni stroški
SKUPAJ

188,60 EUR
160,00 EUR
1.994,92 EUR
65,86 EUR
7.127,05 EUR

40

240,00 EUR
7.367,05 EUR

CENA NA OTROKA

1.227,84 EUR

ŽIVILA

41,80 EUR

CENA NA OTROKA

Javni zavod je vpisan v sodni register pri Okrožnem sodišču v Novi Gorici pod vložno številko 1/00111/00.
Matična številka: 5086191000, davčna številka: 97193577, podračun odprt pri UJP: 01284-6030690440.
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PREDVIDENI ZAPOSLENI NA ODDELEK
Naziv del. mesta

Št. zap.

Plača II. bruto
V EUR

Defektolog / vzgojiteljica

1

3.037,11

Pomočnica vzgojiteljice

1,2

1.680,57

SKUPAJ

2,2

4.717,68

OBRAZLOŽITEV IZRAČUNA FINANCIRANJA RAZVOJNEGA ODDELKA
Cena razvojnega oddelka vrtca, ki ga bo izvajala OŠ Kozara Nova Gorica, znaša 1.269,64 EUR.
Za osnovo smo vzeli ceno vrtca za drugo starostno skupino, ki jo je sprejela Mestna občina Nova Gorica
– to je 356,77 EUR.
Ta cena se deli na prispevek staršev, vzeli smo povprečni 35 % prispevek staršev (124,87 EUR), in
razliko, ki jo prispeva občina, kjer ima otrok prijavljeno stalno prebivališče (231,90 EUR). Razlika nad
356,77 EUR do ekonomske cene razvojnega oddelka se krije iz državnega proračuna.
Strošek, ki ga prispevajo občine za dopolnjevanje do polne cene rednega vrtca, je izračunan na
predpostavki, da so v oddelek vključeni 4 otroci. V tem primeru znaša prispevek občin 927,60 EUR.
Razlika od polne cene vrtca do ekonomske cene razvojnega oddelka znaša 3.484,29 EUR in jo krije
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.
Prazna mesta se pokrivajo na enak način kot v rednih oddelkih vrtca, osnova za izračun je ekonomska
cena razvojnega oddelka, znižana za strošek prehrane – skupaj 1.227,84 EUR. Strošek dveh prostih
mest do polne cene rednega vrtca (356,77 EUR) pokrivajo občine ustanoviteljice po delitvenem ključu
iz bilance. Ta strošek za dve prosti mesti znaša 713,54 EUR. Razliko od polne cene vrtca do ekonomske
cene razvojnega oddelka pa krije MIZŠ in znaša 1.742,14 EUR mesečno za dve prosti mesti. Ob večjem
številu vključenih otrok se stroški prostih mest ustrezno znižajo.
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