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Občinskemu svetu občine Hrpelje-Kozina
Odbor za družbene dejavnosti
Zadeva: Predlog sklepa o določitvi cene programov javnega vzgojno izobraževalnega
zavoda Vrtec Sežana
Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
Poročevalki: Ester Renko in Radica Slavković-ravnateljica Vrtca Sežana
Pravna osnova:
31. člen Zakon o vrtcih ( Ur.l. RS št. 100/05, 25/08,98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO), 20. člen Pravilnik o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS št. 97/03,
77/05, 120/05,93/15), Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (Ur.l. RS št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10, 27/14), na podlagi
finančnega načrta, Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem
sektorju za leto 2017 (ZUPPJS17), predlagane-sprejete Sistemizacije delavcev in
številom oddelkov za šolsko leto 2018/2020, Pogodbe o financiranju vrtca, ki določa
ključ za upoštevaje števila otrok v ceniku-najvišjega normativa tam kjer je to potrebno.

Namen: Obravnava in sprejem
Obrazložitev: Vrtec Sežana je dne 25.2.2019 posredoval obrazložen predlog povišanja
ekonomske cene programov v Vrtcu Sežana v skladu z 31. členom Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 72/2005, 25/2008, 98/2009 - ZIUZGK,
36/2010, 94/2010 - ZIU, 62/2010 - ZUPJS, 40/2011 - ZUPJS-A, 40/2012 - ZUJF,
14/2015 – ZUUJFO). Ceno programa na predlog vrtca določi pristojni organ občine.
Pri oblikovanju cen smo upoštevali po pravilniku določene elemente cen:
- stroške dela,
- stroške materiala in storitev
- stroške živil za otroke.
Vse naštete stroške delimo s številom otrok in tako dobimo ekonomsko ceno na otroka.

Stroški dela - v stroške dela so vštete vse obveznosti delodajalca in drugi stroški dela,
kot so: regres za letni dopust, povračilo stroškov prehrane, stroški prevoza,
napredovanje v plačne razrede, napredovanje v nazive, solidarnostna pomoč, jubilejne
nagrade, odpravnine, dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, stroški dela
sindikalnega zaupnika, stroški za nadomeščanje bolniških do 30 delovnih dni.
Stroški dela se izračunajo tako, da se stroški dela za vzgojitelje in vzgojitelje pomočnike vzgojiteljev za programe istovrstnih oddelkov delijo z normativnim številom
otrok posameznih oddelkov. K tem stroškom se dodajo še stroški delavcev, ki ne delajo
neposredno v oddelkih, le ti se razdelijo na število otrok v vseh oddelkih vrtca.
Stroški dela uprave, tehničnih delavcev, odpravnine in jubilejne nagrade, stroški dela
sindikalnega zaupnika, nadomeščanje bolniških do 30 delovnih dni smo delili s skupnim
številom otrok in tako dobili stroške dela za celoten vrtec.
Na podlagi podpisanega Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS, št.80/18) se povišajo :
- bruto plače vzgojiteljic za en plačni razred s 1.1.2019
- bruto plače vzgojiteljic za en plačni razred s 1.11.2019 (ni upoštevano v tem
ceniku)
- bruto plače pomočnicam vzgojiteljic za en plačni razred s 1.1.2019
- bruto plače za plačno skupino J za en plačni razred s 1.1.2019
- napredovanja v plačne razrede in nazive s 1.12.2018
- višja premija KDPZJU s 1.1.2018.
Stroški storitev in materiala
- funkcionalni stroški objektov so: ogrevanje, elektrika, plin, voda, komunalne
storitve,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, papirnata galanterija (papirnate brisače,
podloge za previjalne mize, toaletni papir, …), tekoče vzdrževanje, zavarovalne
premije, stroški za uporabo in vzdrževanje vozil, …
- funkcionalni stroški osnovne dejavnosti so: didaktična sredstva in igrače, stalno
strokovno
izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo, obvezne zdravstvene storitve in varstvo
pri delu, hišno perilo, pisarniško poslovanje, drobni inventar.
- drugi specifični namenski stroški so:
stroški prispevkov za zaposlovanje invalidov po zakonu ZZRZI.
Višina stroškov storitev in materiala znaša 55.660,85 €, za I. starostno obdobje je dodan
še strošek plenic.
Strošek storitev in materiala za I. starostno obdobje znaša na otroka 58,73 € .
Strošek storitev in materiala za II. starostno obdobje znaša na otroka 54,95 €.
Stroški živil za otroke
- vključujejo stroške živil vseh kuhinj, v katerih Vrtec Sežana pripravlja obroke in
- stroške, ki jih zaračunavajo zunanji izvajalci.
Stroški živil na otroka znašajo 1,78 € na dan.
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Izračun cene programa
Na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto-elementov za
oblikovanje cen, se cena programa izračuna tako, da se stroški dela za vzgojitelje in
pomočnike vzgojiteljev izračunajo posebej za programe v I. in II. starostnem obdobju in
delijo s številom otrok, ki je dogovorjen z občinami. K tem stroškom se prištejejo še
stroški delavcev, ki ne delajo neposredno v oddelkih ter stroški materiala in storitev in
stroški živil za otroke; le-ti se razdelijo na število otrok v vseh oddelkih vrtca.
Pri izračunu cene programa smo upoštevali naslednje število otrok in oddelkov:

I. starostno obdobje
II.starostno obdobje
Razvojni oddelek
SKUPAJ

ŠTEVILO OTROK
ŠTEVILO ODDELKOV
287
22
735
37
3
1
1025
60

Pri izračunu smo upoštevali vse otroke, ki so vpisani v vrtec do 31.3.2019.
Vrtec je poslal predlog za povišanje ekonomske cene programov s 1.3.2019. Vzrok za
povišanje cen programov je dosežen oz. podpisan dogovor med vlado in sindikati.
Na podlagi podpisanega Aneksa h Kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in
izobraževanja v Republiki Sloveniji (Ur.l.RS, št.80/18) se povišajo :
- napredovanja v plačne razrede in nazive s 1.12.2018
- bruto plače vzgojiteljic za en plačni razred s 1.1.2019
- bruto plače vzgojiteljic za en plačni razred s 1.11.2019 (ni upoštevano v tem
ceniku)
- bruto plače pomočnicam vzgojiteljic za en plačni razred s 1.1.2019
- bruto plače za plačno skupino J za en plačni razred s 1.1.2019
- višja premija KDPZJU velja že od s 1.1.2018.
Predlog cen programov:
Vrtec predlaga povišanje cen programov za I. in II. starostno obdobje ter razvojni
oddelek, s 1.3.2019.
Nova cena programov:
 I . starostno obdobje – 496,50 € in je za 3,083 % višja od sedaj veljavne cene
programa.
 II. starostno obdobje - 366,84 € in je za 4,121 % višja od sedaj veljavne cene
programa.
 Razvojni oddelek – 1.510,64 € in je za 33,905 % višja od sedaj veljavne cene
programa.

Program

Celodnevni
9 urni
program
Program
Živila
Skupaj

Ekonomska cena za
I. starostno obdobje
Nova
cena
459,12
37,38
496,50

Stara
cena
444,27
37,38
481,65

%
povišanj
a

3,083

Ekonomska cena za
II. starostno obdobje
Nova
cena

Stara
cena

329,46
37,38
366,84

314,94
37,38
352,32

%
povišanj
a

4,121

Razvojni oddelek

Nova
cena

Stara cena

1.473,26
37,38
1.510,64

1.090,76
37,38
1.128,14 33,905

Podrobnejša obrazložitev povišanja ekonomske cene programa je navedena v
priloženem gradivu.
Občinskemu svetu Občine Hrpelje-Kozina predlagamo, da sprejem sklep v
predloženi vsebini.

Pripravila:
Ester Renko

županja:
Saša Likavec Svetelšek

Priloge:
- predlog sklepa
- predlog vrtca Sežana povišanje ekonomske cene programov, št. 152/2-2017
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PREDLOG SKLEPA

Na podlagi 16. člena Statuta Občine Hrpelje-Kozina (Uradni list RS, št. 51/2015), 31.
člena Zakon o vrtcih ( Ur.l. RS št. 100/05, 25/08,98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS,
94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO), 20. člen Pravilnik o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS št. 97/03, 77/05,
120/05,93/15), Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l.
RS št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10, 27/14), na podlagi finančnega načrta,
Zakon o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto
2017 (ZUPPJS17), predlagane-sprejete Sistemizacije delavcev in številom oddelkov za
šolsko leto 2018/2020, Pogodbe o financiranju vrtca, je Občinski svet Občine HrpeljeKozina na svoji ______. redni seji dne _____ sprejel naslednji

SKLEP
1.
Določi se nova ekonomska cena programov Vrtca Sežana tako, da znaša mesečna cena
na otroka po posameznih programih:
PRVO STAROSTNO OBDOBJE
EUR
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ

459,12
37,38
496,50

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
EUR
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ

RAZVOJNI ODDELEK

329,46
37,38
366,84

EUR
Program
Živila
SKUPAJ

1.473,26
37,38
1.510,64
2.

Ta sklep velja takoj. Uporablja pa se od 1.3.2019.

ŽUPANJA
Saša Likavec Svetelšek

Poslano:
- JZ Vrtec Sežana, ul. J. Pahorja 1, 6210 Sežana
- Občina Divača, Kolodvorska ul. 3a, 6215 Divača
- Občina Sežana, partizanska cesta 4, 6210 Sežana
- Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
Vložiti:
 Zbirka dokumentarnega gradiva, tu

