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I.

Uvod

Javni zavod Vrtec Sežana (v nadaljevanju: Vrtec) je Občini Divača, (so) ustanoviteljici JZ, z
dopisom št. 152a/2-2017 z dne 29. 9. 2017, posredoval predlog povišanja ekonomske cene
programov, ki jih Vrtec izvaja. Predlagal je, da bi nove cene veljale od 1. 9. 2017 dalje.
Javni zavod Vrtec Sežana je pripravil predlog cen programov na podlagi predpisane
metodologije za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Pravilnik o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju:
Pravilnik), v skladu z Zakonom o vrtcih, Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, na podlagi Sistematizacije delavcev in oblikovanja
števila in vrste oddelkov v javnem zavodu za šolsko leto 2017/2018.
V skladu z 31. členom Zakona o vrtcih ceno programa določi na predlog vrtca pristojni organ
občine. V 28. členu Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec
Sežana (28. člen) je določeno, da »Kadar vrtec v skladu z zakonom ali s tem odlokom zaprosi
ustanovitelje za izdajo soglasja, morajo ustanovitelji odločiti v roku 45 dni od vložitve
zahtevka. Če ne odločijo, se šteje, da so soglasje izdali.
Šteje se, da je skupno soglasje dano, če so soglasje dale tri občine, s tem da je med tremi
soglasji tudi soglasje občinskega sveta občine, na območju katere ima zavod sedež.
Skupno soglasje je dano z dnem sprejema zadnjega potrebnega soglasja.«

II.

Pravna podlaga



Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI), (Uradni list RS
št. 12/96, 23/96, 22/00-ZJS, 64/01, 101/01-odl. 12/96, 23/96, 22/00-ZJS,64/01,101/01odl. US108/02, 34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15-odl. US);101/07 Odl.US, 36/08, 22/09 Odl.US: U-I205/07-10, 55/09 Skl.US: U-I-356/07-13, 58/09 (64/09 popr., 65/09 popr.), 16/10
Odl.US: U-I-256/08-27, 47/10 Odl.US: U-I-312/08-31, 20/11, 34/11 Odl.US: U-I205/10-23, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D);



Zakon o vrtcih (ZVrt), (Uradni list RS št. 12/96, št. 44/00, 78/03, 113/03-UPB1,
72/05, 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11ZUPJS-A, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO);



Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje (Uradni list RS št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, (79/09 popr.), 102/09, 105/10,
92/12 (98/12 popr.), 27/14);



Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15);



Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana (Uradni
list RS, št. 18/99, 107/07, 57/10);



Statut Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 4/14, 24/14, 9/15).

III.

Obrazložitev

Vrtec Sežana je že dne 12. 5. 2017 posredoval obrazložen predlog povišanja ekonomskih cen
programov v Vrtcu Sežana, ki naj bi veljal s 1. 9. 2017. Ob dejstvu, da takrat, kljub poteku
roka še ni prišlo do podpisa dogovora med Vlado RS in sindikati o višini odprave anomalij v
sistemu plač v javnem sektorju in je izračun cen programov Vrtca Sežana temeljil na
predpostavkah dviga plač v plačni skupini J in pomočnicam vzgojiteljic v plačni skupini D za
dva plačna razreda, gradivo, skladno z dogovorom na 11. seji koordinacije županov občin
Divača, Hrpelje-kozina, Komen in Sežana ni bilo dano v obravnavo občinskemu svetu.
Na podlagi podpisanega Aneksa h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja v
Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št,46/2017) je Vrtec Sežana dne 29. 9. 2017 posredoval
nov izračun predloga cen, ki naj bi veljale od 1. 9. 2017.
Sestava in izračun cene programa
Skladno s Pravilnikom se kot elementi za oblikovanje cen programov upoštevajo:
 stroški dela,
 stroški materiala in storitev
 stroški živil za otroke.
Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije in vsi drugi
stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe
(odpravnine presežnim delavcem, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in
delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo,
stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova). Stroške, ki
niso elementi za izračun cen po navedenem Pravilniku, je v skladu z zakonom, drugimi
predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oziroma v skladu s pogodbo o financiranju zavoda,..,
dolžan kriti Vrtcu ustanovitelj izven cene.
Ustanovitelj je bil do zadnje spremembe Pravilnika (2015) dolžan vrtcu zagotavljati izven
cene tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru
nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni ter sredstva za delo
sindikalnih zaupnikov. S spremembo Pravilnika v letu 2015 pa so ti navedeni izdatki
vključeni v izračun cene (kot strošek dela).
Stroški dela
Stroški dela se v skladu s Pravilnikom obračunajo za število zaposlenih, potrebnih za
izvajanje programa v skladu s predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon in na njegovi
podlagi izdani podzakonski predpisi in za število zaposlenih, ki jih v skladu s predpisi o
ugodnejših normativih odobri občina.

Stroški dela vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalca, davek na plače in druge stroške
dela, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov
prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči
v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje. Stroškom dela se prištejejo tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in
pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do
30 dni ter sredstva za delo sindikalnih zaupnikov.
Stroški materiala in storitev
Stroški materiala in storitev vključujejo vse stroške za nabavljeni material in za opravljene
storitve in so opredeljeni kot:
 funkcionalni stroški objektov (ogrevanje, elektrika, plin, voda, komunalne storitve,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje prostorov, zavarovalne premije,
varovanje objektov,uporaba in vzdrževanje vozil za prevoz hrane, …..);
 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;
 drugi specifični stroški.
Stroški živil za otroke
Stroški živil so izračunani na povprečno 21 dni mesečno.
Vključujejo stroške živil vseh kuhinj, v katerih Vrtec Sežana pripravlja obroke in stroške, ki
jih zaračunajo zunanji izvajalci.
Izračun cene programov
Na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto – elementov za
oblikovanje cen, se cena programa izračuna tako, da se vsi stroški dela za vzgojitelje in
pomočnike vzgojiteljev izračunajo za vsak program v istovrstnih oddelkih posebej in delijo s
številom otrok, ki je v oddelku določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste
oddelka. K tem stroškom se prištejejo še stroški dela delavcev, ki ne delajo neposredno v
oddelkih, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke, ki se razdelijo na število otrok
v vseh oddelkih vrtca, upoštevajoč najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka.
Predlog nove ekonomske cene programov Vrtca od 1. 9. 2017
Upoštevajoč elemente za oblikovanje cen programov vrtca je Vrtec podal predlog za dvig
ekonomske cene programov in sicer upoštevajoč:
 1002 otrok (vsi otroci, vpisani do 30. 11. 2017),
 261 otrok I. starostnega obdobja, vključenih v 21. oddelkov,
 737 otrok II. starostnega obdobja, vključenih v 37 oddelkov,
 4 otroci, vključeni v razvojni oddelek.
Vrtec je predlagal dvig ekonomske cene programov, ki bi veljale od 1. 9. 2017:
- za I. starostno obdobje iz 469,02 € na 481,65 EUR (dvig za 2,694%),
- za II. starostno obdobje iz 341,63 € na 352,32 EUR (dvig za 3,128%),
- za razvojni oddelek iz 1.022,30 € na 1.128,14 EUR (dvig za 10,353%).
Strošek živil za otroka ostaja nespremenjen in znaša 1,78 € na dan, preračunano mesečno - na
21 dni - znaša strošek 37,38 EUR.
Iz vloge Vrtca Sežana (v prilogi) so tudi razvidni razlogi za povišanje cene programov in sicer
je dvig cen programov posledica:
 dviga bruto plač pomočnicam vzgojiteljic za dva plačna razreda s 1. 7. 2017,
 dviga bruto plač za plačno skupino J za dva do tri plačna razreda s 1. 7. 2017,
 sprostitve napredovanj v plačne razrede in nazive ter
 višje premije KDPZJU s 1. 3. 2017.
Razlogi za dvig cene ter podrobnejša obrazložitev predloga nove cene je podana v priloženem
gradivu Vrtca Sežana.

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.
Primerjava cen programov Vrtca Sežana v obdobju od leta 2010 do 2017
pokaže, da je bila
ekonomska cena oddelkov I. starostnega obdobja, veljavna od 1. 9. 2010 (511,57 EUR) za 6,22 %
višja od cene, ki je predlagana od 1. 9. 2017 (481,65 EUR).
Ekonomska cena oddelkov II. starostnega obdobja, veljavna od 1. 9. 2010 (371,34 EUR) pa je bila za
5,4% višja od cene, ki je predlagana od 1. 9. 2017 (352,32EUR).

IV.

Predlog sklepa in obrazložitev po členih

Predlog sklepa je sestavljen iz treh točk. Glede na podano obrazložitev se v predlogu sklepa
predlaga sprejetje in potrditev predlogov Vrtca Sežana in sicer:
- 1. točka: predlaga se sprejem nove ekonomske cene programov v Vrtcu;
- 2. točka: navedba o začetku veljavnosti in uporabi obračuna nove cene programov Vrtca;
- 3. točka: navedba veljavnosti predlaganega sklepa.

V.

Zaključek

Gradivo bo v predhodno seznanitev in obravnavo predloženo Odboru za negospodarstvo
Občine Divača in Odboru za finance Občine Divača.
Predlog podajam Občinskemu svetu v obravnavo in odločitev.

VI.
Prilogi
 Predlog sklepa Občinskega sveta občine Divača
 Vloga Vrtca Sežana (št. 152a/2-2017)

Pripravila:
Romana Derenčin
Višja svetovalka za družbene dejavnosti
Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Vložiti:
- Arhiv sej OS,
- Zbirka dokumentarnega gradiva

PREDLOG SKLEPA
Na podlagi Zakona o vrtcih (ZVrt), (Uradni list RS št. 12/96, št. 44/00, 78/03, 113/03-UPB1, 72/05,
100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11-ZUPJS-A, 40/12-ZUJF,
14/15-ZUUJFO), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15); Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, (79/09 popr.),
102/09, 105/10, 92/12 (98/12 popr.), 27/14), Statuta Občine Divača (Uradno glasilo slovenskih občin, št.
4/14, 24/14, 9/15), Odloka o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtec Sežana (Uradni
list RS, št. 18/99, 107/07, 57/10), vloge Vrtca Sežana (št. 152a/2-2017), je Občinski svet občine Divača 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

443,72
37,38

(izračun na 21 dni oz. 1,78 EUR na dan)

SKUPAJ

481,65

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
EUR
Celodnevni program
Program
Živila

314,38
37,38
352,32

(izračun na 21 dni oz. 1,78 EUR na dan)

SKUPAJ
RAZVOJNI ODDELEK
EUR
Celodnevni program
Program
Živila

1.090,21

(izračun na 21 dni oz. 1,78 EUR na dan)

SKUPAJ

37,38
1.128,14

2.
Cena, določena s tem sklepom, se obračunava od 1. 9. 2017 dalje.
3.
Ta sklep velja takoj.
Županja občine Divača
Alenka Štrucl Dovgan

Sklep prejmejo:
 Javni zavod Vrtec Sežana, Jožeta Pahorja 1, 6210 Sežana
 Občinska uprava Občine Divača
 Občina Komen, Komen 86, 6223 Komen
 Občina Hrpelje-Kozina, Reška cesta 1, 6240 Kozina
 Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana
 Zbirka dokumentarnega gradiva

Št.: 152a/2-2017
Datum: 29.9.2017
OBČINA DIVAČA
OBČINA HRPELJE – KOZINA
OBČINA KOMEN
OBČINA SEŽANA

Zadeva: Predlog povišanja ekonomske cene programov
Pošiljamo vam nov predlog povišanja ekonomske cene programov s 1.9.2017.
Meseca maja 2017 smo vam poslali Predlog povišanja cen programov, ki je višji od sedaj
predlaganega.
Sprememba je nastala zato, ker smo pri novem predlogu upoštevali vse otroke vpisane v vrtec do
30. novembra 2017, to pomeni, da je pri izračunu cen programov upoštevano višje število otrok.
Pri izračunu cenika smo upoštevali odprave plačnih anomalij do 26. plačnega razreda.
Lep pozdrav.
Ravnateljica:
Radica Slavković
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PREDLOG CEN PROGRAMOV
Cene programov so sestavljene v skladu z Zakonom o vrtcih ( Ur.l. RS št. 100/05, 25/08,98/09ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF in spremembe), Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur.l. RS št. 97/03, 77/05, 120/05,93/15),
Pravilnikom 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, Zakonu o izvrševanju proračuna 2017,
UKAZ o razglasitvi Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leto
2017 (ZUPPJS17) predloga Sistemizacije delavcev in številom oddelkov za šolsko leto 2017/2018 ter
določila Pogodbe o financiranju vrtca, ki določa ključ za upoštevanje števila otrok v ceniku - najvišjega
normativa tam kjer je to potrebno.
Vrtec predlaga povišanje cen programov I. in II. starostno obdobje ter razvojni oddelek.
Povišanje cen programov predlagamo s 1.9.2017.
Nova cena programov:
· I . starostno obdobje - 481,65 € in je za 2,694 % višja od sedaj veljavne cene programa
· II. starostno obdobje - 352,32 € in je za 3,128 % višja od sedaj veljavne cene programa
· Razvojni oddelek – 1.128,14 € in je za 10,353 % višja od sedaj veljavne cene programa.

Program
Celodnevni
9 urni
program
Program
Živila
Skupaj

Ekonomska cena za
I. starostno obdobje
Nova
cena

Stara
cena

444,27 431,64
37,38 37,38
481,65 469,02

%
povišanja

2,694

Ekonomska cena za
II. starostno obdobje
Nova
cena

Stara
cena

314,94
37,38
352,32

304,25
37,38
341,63

Razvojni oddelek

%
povišanja

Nova
cena

3,128

1.090,76
37,38
1.128,14

Stara
cena

%
povišanja

984,92
37,38
1.022,30 10,353
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OBRAZLOŽITEV:
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, stroške prevoza, napredovanje v plačne
razrede, napredovanje v nazive, solidarnostna pomoč, jubilejne nagrade, odpravnine, dodatno
kolektivno pokojninsko zavarovanje, stroške plač sindikalnega zaupnika, stroški za nadomeščanje
bolniških do 30 delovnih dni.
Stroški dela se izračunajo tako, da se stroški dela za vzgojitelje in 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, ki so izračunani v višini
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.46/17) se povišajo :
- bruto plače pomočnicam vzgojiteljic za dva plačna razreda s 1.7.2017
- bruto plače za plačno skupino J za dva do tri plačne razrede s 1.7.2017
- sprostitev napredovanj v plačne razrede in nazive
- višja premija KDPZJU s 1.3.2017.
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 54.341,44 €, za I. starostno obdobje je dodan še
strošek plenic.
Strošek storitev in materiala za I. starostno obdobje znaša na otroka 59,43 €.
Strošek storitev in materiala za II. starostno obdobje znaša na otroka 54,23 €.
V tej postavki so se najbolj povišali stroški ogrevanja, elektrike, čistil (rokavice za enkratno
uporabo, mila, eko pralni praški, vrečke za smeti) in storitve vzdrževanja (redni servisi, popravila
osnovnih sredstev, opreme, vozil, električne in vodovodne napeljave), papirnata galanterija.
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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Elementi za oblikovanje cen programov

Prvo starostno obdobje
na mesec

na otroka

EUR

EUR

Število otrok: 261
Bruto plače vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic
- upoštevano +2 plačna razreda in narejen
poračun za julij in avgust 2017

65.256,08

250,02

Prispevki

10.449,82

40,04

Regres za letni dopust

3.228,81

12,37

Regres za prehrano

3.308,80

12,68

Potni stroški

2.519,23

9,65

Premija KDPZJU

485,87

1,86

Stroški sindikalnega zaupnika

111,02

0,11

Jubilejne nagrade

279,13

0,28

Odpravnine

967,02

0,97

Pložajni dodatek za vodje enot

853,02

0,85

48,13

0,05

369,60

0,37

2.236,45

2,23

53.469,77

53,36

Solidarnostne pomoči
Regres za LD in KDPZJU premije za
zaposlene, ki so na porodniškem dopustu
Nadomeščanje bolniških
Skupaj vsi stroški uprave - bruto plače, regres
za prehrano, prevoz na delo, KDPZJU, regres
za LD, skupina J povečana za 2 do 3 plačna
razreda
STROŠKI DELA
Funkcionalni stroški objektov
Funkcionalni stroški dejavnosti
Drugi specifični stroški
Plenice
STROŠKI PROGRAMA

384,84
46.067,09

45,98

7.720,85

7,70

553,51

0,55
5,20
444,27

ŽIVILA ZA OTROKE

37,38

EKONOMSKA CENA

481,65
4

Elementi za oblikovanje cen programov

Drugo starostno obdobje
na mesec

na otroka

EUR

EUR

Število otrok: 737
Bruto plače vzgojiteljic in pomočnic vzgojiteljic upoštevano +2 plačna razreda in narejen
poračun za julij in avgust 2017

117.009,37

158,764

18.744,53

25,43

4.960,27

6,73

5.170,00

7,02

2.273,36

3,08

1.074,71

1,46

111,02

0,11

Jubilejne nagrade
Odpravnine
Pložajni dodatek za vodje enot
Solidarnostne pomoči

279,13
967,02
853,02
48,13

0,28
0,97
0,85
0,05

Stroški KDPZJU in regres za letni dopust za
zaposlene, ki so na porodniškem dopustu

369,60

0,37

53.469,77

53,36

2.236,45

2,23

Prispevki
Regres za letni dopust
Regres za prehrano
Potni stroški
Premija KDPZJU
Stroški sindikalnega zaupnika

Skupaj vsi stroški uprave (bruto plače, regres za
prehrano, prevoz na delo, KDPZJU, regres za
LD, stroški nadomeščanja do 30 dni, skupina J
povečana od 2 do 3 plačne razrede
Nadomeščanje bolniških
STROŠKI DELA
Funkcionalni stroški objektov
Funkcionalni stroški dejavnosti
Drugi specifični stroški
STROŠKI PROGRAMA

260,71
46.067,09
7.720,85
553,51

45,98
7,70
0,55
314,94

ŽIVILA ZA OTROKE

37,38

EKONOMSKA CENA

352,32
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EKONOMSKE CENE PROGRAMOV
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, upoštevaje dogovor z občinami - glej Priloga št. 1.
Pri izračunu cene programa smo upoštevali naslednje število otrok in oddelkov:
ŠTEVILO OROK
I.starostno obdobje
II.starostno obdobje
Razvojni oddelek
SKUPAJ

261
737
4
1002

ŠTEVILO ODDELKOV
21
37
1
59

Pri izračunu smo upoštevali vse otroke, ki so vpisani v vrtec do 30.11.2017.

felksibilni
normativ

REKAPITUALCIJA:
I. starostno obdobje
II. starostno obdobje
Občina Sežana
I. starostno obdobje
II. starostno obdobje
Občina Divača
I. starostno obdobje
II. starostno obdobje
Občina Hrpelje - Kozina
I. starostno obdobje
II. starostno obdobje
Občina Komen

DEJANSKO
ŠTEVILO
OTROK DO
30.11.17

Dogovorjeno
število otrok,
ki so osnova
za izračun
cenika

normativ

SKUPAJ
VRTEC SEŽANA-RAZVOJNI ODDELEK
SKUPAJ

128
354
482
43
132
175
34
109
143
34
99
133

22
38
60
8
14
22
6
12
18
6
10
16

139
373
512
46
137
183
36
117
153
38
101
139

140
376
516
46
140
186
37
117
154
38
104
142

933

116

987

998

4
937

0
116

4
991

4
1002
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I.STAROSTNO OBDOBJE
Predlagana ekonomska cena za celodnevni program I. starostnega obdobja znaša 481,65 € in je za
12,63 € višja od sedaj veljavne.
Število delavcev

Število otrok

Stroški dela

21 vzgojiteljic
27 pomočnic vzgojiteljic za polni
delovni čas
2 pomočnice vzgojiteljice za polovični
delovni čas
Uprava in tehnični delavci ter za
celoten vrtec upoštevana:
nadomeščanja plač zaradi bolniških
do 30 dni, odpravnine, jubilejne
nagrade itd.
Stroški dela
Material in storitve
Stroški programa
Živila
Skupaj vsi stroški:

Ekonomska cena s
1.9.2017

85.248,61

261

326,62

58.334,14

1002

58,22

384,84
59,43
444,27
37,38
481,65

55.698,65

Celodnevni program
Procent plačila starša

Predlagana nova cena

Veljavna cena

Razlika v ceni

0%
10%

48,17

46,90

1,26

20%

96,33

93,80

2,53

30%

144,50

140,71

3,79

35%

168,58

164,16

4,42

43%

207,11

201,68

5,43

53%

255,27

248,58

6,69

66%

317,89

309,55

8,34

77%

370,87

361,15

9,73

II. STAROSTNO OBDOBJE
Predlagana ekonomska cena za celodnevni program II. starostnega obdobja znaša 352,32 € in je za
10,69 € višja od sedaj veljavne.
Število delavcev
37 vzgojiteljic
37 pomočnic vzgojiteljic za polni delovni čas
3 pomočnice vzgojiteljice za polovični delovni
čas
Uprava in tehnični delavci ter za celoten
vrtec upoštevana: nadomeščanja plač zaradi
bolniških do 30 dni, odpravnine, jubilejne
nagrade itd.
Stroški dela
Material in storitve
Stroški programa
Živila
Skupaj vsi stroški:

Stroški dela

Število otrok

Ekonomska cena s
1.9.2017

149.232,24

737

202,49

58.334,14

1002

58,22

54.341,45

260,71
54,23
314,94
37,38
352,32
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Celodnevni program
Procent plačila starša

Predlagana nova cena

Veljavna cena

Razlika v ceni

0%
10%

35,23

34,16

1,07

20%

70,46

68,33

2,14

30%

105,70

102,49

3,21

35%

123,31

119,57

3,74

43%

151,50

146,90

4,60

53%

186,73

181,06

5,67

66%

232,53

225,48

7,06

77%

271,29

263,06

8,23

RAZVOJNI ODDELEK
Predlagana ekonomska cena za razvojni oddelek znaša 1.128,14 € in je za 105,84 € višja
od sedaj veljavne.
Število delavcev
1 vzgojiteljica
1 pomočnica vzgojiteljice za polni
delovni čas
Uprava in tehnični delavci
Stroški dela
Material in storitve
Stroški programa
Živila
Skupaj vsi stroški:

Pripravila: Alenka Černe

Stroški dela

Število otrok

Ekonomska cena s 1.9.2017

3.892,46

4

973,11

58.334,14

1002

58,22
1.031,33
59,43
1.090,76
37,38
1.128,14

Ravnateljica: Radica Slavković
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