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Predlagatelj: Saša Likavec Svetelšek, županja
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Pravna osnova:
Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur.l.RS, št. 80/18), 31.
člen Zakona o vrtcih ( Ur.l. RS št. 100/05, 25/08,98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10ZIU, 40/12-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO in 55/17), 20. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15)
Namen: Obravnava in sprejem
Obrazložitev: Vrtec Sežana je dne 8.10.2020 posredoval nov obrazložen predlog povišanja
ekonomske cene programov v Vrtcu Sežana na podlagi podpisanega Aneksa h kolektivni pogodbi
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (v nadaljevanju Aneks) , in drugih uredb, ki določajo
plače javnih uslužbencev.
1. VZROKI ZA POVIŠANJE CEN PROGRAMOV

Višji stroški dela
Ponovno sproščeno izplačilo redne delovne uspešnosti od 1.7.2020 dalje. Napredovanje v plačne
razrede in nazive ter povečanje plač za en plačni razred zaposlenim z nazivom svetnik in
svetovalec.
1) Na podlagi Aneksa h kolektivni pogodbi in drugih zakonov ter uredb, ki določajo plače
javnih uslužbencev se povišajo :
 bruto plače zaposlenih z nazivom svetovalec in svetnik za en plačni razred s 1.9.2020.
Napreduje 34 zaposlenih in vrednost bruto plač je višja za 4.504,41 € na mesec.
2) Pravilnika o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede:

 napredovanja v plačne razrede in nazive – pravica do izplačila pridobijo s 1.12.2020
Napreduje 31 zaposlenih za en ali dva plačna razreda, vrednost bruto plač je višja za 4.588,72 €
na mesec.
3) Določbe Zakona o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbe Kolektivne pogodbe
za javni sektor (KPJS) – redna delovna uspešnost s 1.7.2020
 bruto plače zaposlenih za redno delovno uspešnost so višje za cca 5.982,28 € na mesec s
poračunom od 1.9.2020 dalje.
Stroški dela
Napredovanje za 1 PR z javne uslužbence z nazivom svetovalec in
svetnik s 1.9.2020
Napredovanja v plačni razred in nazive s 1.12.2020 - redna
Redna uspešnost s poračunom od 1.9.2020

15.075,41
4.504,41
4.588,72
5.982,28

 Povišanje cen storitev in materiala
Stroški materiala in storitev
Storitev revidiranja, komunala, zaščitna sredstva, razkužila
Čistilni servis
Nadomeščanje kratkotrajnih odsotnosti

20.402,37
926,98
13.670,73
5.804,66

Skupaj povišanje cenika 1.11.2020

35.477,78

V skladu z 20. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Ur.l. RS št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15-v nadaljevanju Pravilnik), mora
pristojni organ lokalne skupnosti obravnavati predlog cen programov in o tem sprejeti ustrezen
sklep najkasneje v 60 dneh po predložitvi predloga cen s strani Vrtca.
V skladu z 31. členom Zakona o vrtcih (Zakona o vrtcih ( Ur.l. RS št. 100/05, 25/08,98/09ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/2015-ZUUJFO in 55/17), ceno
programa na predlog vrtca določi pristojni organ občine.
2. SESTAVA IN DOLOČITEV CENE
Pri oblikovanju cen so upoštevani naslednji elementi za oblikovanje cen programov iz pravilnika:
stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški 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: plače, 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 materiala in storitev

-

-

-

funkcionalni stroški objektov (ogrevanje, elektrika, plin, voda, komunalne storitve,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, papirnata galanterija, tekoče vzdrževanje,
zavarovalne premije, stroški za uporabo in vzdrževanje vozil, itd)
funkcionalni stroški osnovne dejavnosti (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, maske, razkužila, rokavice, itd.
drugi specifični namenski stroški (stroški prispevkov za zaposlovanje invalidov po zakonu
ZZRZI).

Stroški živil za otroke
Vključujejo stroške živil vseh kuhinj, v katerih Vrtec Sežana pripravlja obroke in
stroške, ki jih zaračunavajo zunanji izvajalci.

3. PREDLOG NOVE EKONOMSKE CENE PROGRAMOV
Pri izračunu cene programa je upoštevanih 1054 otrok, od tega 274 otrok I. starostnega obdobja,
vključenih v 23 oddelkov in 775 otrok II. starostnega obdobja, vključenih v 39 oddelkov ter 5
otrok v razvojnem oddelku.
Predlaga se dvig ekonomske cene s 1.11.2020 in sicer:

I . starostno obdobje – iz 515,49 € na 563,35 € (povišanje za 9,285 %)

II. starostno obdobje – iz 388,15 € na 417,00 € (povišanje za 7,432 %)

Razvojni oddelek – iz 1.257,00 € na 1.169,00 (znižanje za 7,00 %)
V razvojnem oddelku so stroški dela nižji , ker je v oddelku sedaj vključenih 5 otrok.
Podrobnejša obrazložitev povišanja ekonomske cene programa je navedena v priloženem gradivu.
Občinskemu svetu Občine Hrpelje-Kozina predlagamo, da sprejme sklep v predloženi vsebini.

Pripravila:
Ester Renko

županja:
Saša Likavec Svetelšek

Priloge:
predlog sklepa
predlog vrtca Sežana povišanje ekonomske cene programov, št.263/2-2020 z dne 8.10.2020
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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, 40/12ZUJF, 14/2015-ZUUJFO in 55/17), 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), Aneksa h
kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS (Ur.l.RS, št. 80/18), je Občinski
svet Občine Hrpelje-Kozina 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

525,97
37,38
563,35

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
EUR
Celodnevni program
Program
Živila
SKUPAJ

379,62
37,38
417,00

RAZVOJNI ODDELEK
EUR
Program
Živila
SKUPAJ

1.131,62
37,38
1.169,00

2.

Ta sklep velja takoj, uporablja pa se od 1.11.2020.

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

