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NASLOV:

SKLEP O DOLOČITVI CENE PROGRAMOV V VRTCU PRI OŠ
LUCIJANA BRATKOVIČA BRATUŠA RENČE
PRAVNA PODLAGA:





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 in 14/15 - ZUUJFO)
20. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05)
6. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/13)
18. člen Statuta Občine Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno
prečiščeno besedilo in 88/15)

PREDLAGATELJ:
Aleš Bucik, Župan

PRIPRAVLJALEC:
Župan, občinska uprava
OBRAZLOŽITEV:
Osnovna šola Lucijana Bratkoviča Bratuša Renče je na Občino Renče-Vogrsko vložila vlogo
za izdajo soglasja k cenam za programe vrtca v vrtcu pri OŠ Lucijana Bratkoviča Bratuša
Renče v šolskem letu 2016/2017.

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. Hkrati je vrtec podal
prošnjo za izdajo sklepa o manjši igralni površini.

OCENA STANJA:
1. Oblikovanje cen programov vrtca
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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 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 z izračunom, ki je 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).
Predlog cen smo pripravili skupaj s strokovno službo družbenih dejavnosti ter pri pripravi
predloga 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 ter
 dejansko sistematizacijo delavcev, število oddelkov in število otrok od 1. septembra
2016 dalje
 zvišanje mase plač zaradi možnosti povečanja plač zaradi napredovanj
 upoštevan je tudi dvig, ki bi ga naj določili že s 1. 1. 2016 zaradi sprostitve omejitve
napredovanj in dviga plač.
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. 2015 veljajo naslednje cene:
 za program prvega starostnega obdobja 423,00 EUR na otroka na mesec,
 za program drugega starostnega obdobja 325,00 EUR na otroka na mesec
 za program kombinirani oddelek 345,00 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:
Tabela 1: Predlog za ceno programov prvega starostnega obdobja, ki naj bi veljala od
1. 9. 2016 dalje:
Izračun za 2 oddelka po 13 otrok v
EUR
Bruto plače
Prispevki (16,10 %)
Regres za letni dopust
Regres za prehrano

Celodnevni program
280,47
45,16
8,03
13,25

Potni stroški

6,64

Premija KDPZ

1,76

Funkcionalni stroški objektov
Funkcionalni stroški dejavnosti

33,40
8,50
2
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Živila za otroke
Skupaj ekonomska cena

41,80
439,00

Nova cena za prvo starostno obdobje je predvsem zaradi upoštevanja povečanega obsega
plač višja od dosedanje za povprečno 3,8 %.
Tabela 2: Predlog za ceno programa drugega starostnega obdobja, ki naj bi veljala od
1. 9. 2016 dalje:
Izračun za 4 oddelke po 20 otrok v
EUR
Bruto plače
Prispevki (16,10 %)

Celodnevni program
196,03
31,56

Regres za letni dopust

5,77

Regres za prehrano

9,55

Potni stroški

4,66

Premija KDPZ

1,26

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

32,87
8,50
41,80
332,00

Nova cena za drugo starostno obdobje je predvsem zaradi upoštevanja zvišanja stroškov
plač višja od dosedanje za povprečno 2,15 %.
Tabela 3: Predlog za ceno programa drugega starostnega obdobja – kombinirani
oddelek, ki naj bi veljala od 1. 9. 2016 dalje:
Izračun za 2 oddelka po 18 otrok
(kombinirani oddelek in 3-4 leta) v EUR Celodnevni program
Bruto plače
211,49
Prispevki (16,10 %)
Regres za letni dopust
Regres za prehrano

34,05
6,19
10,23

Potni stroški

5,02

Premija KDPZ

1,35

Funkcionalni stroški objektov
Funkcionalni stroški dejavnosti
Živila za otroke

32,38
8,50
41,80

Skupaj ekonomska cena

351,00
Nova cena za kombiniran oddelek je predvsem zaradi upoštevanja zvišanja stroškov plač
višja od dosedanje za povprečno 1,74 %.
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Stroški živil so 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 jubilejne nagrade, odpravnine, drugi specifični stroški ter tudi solidarnostne
pomoči, ki naj bi se krile iz drugih virov.
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 nekoliko 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, znižal za povprečno en plačilni razred. 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.
Pripravila:
Vladka Gal Janeš
Višja svetovalka I za družbene dejavnosti

__________________________________________________________________________
Predlog sklepa:
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 in 14/15 - ZUUJFO), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), 6.
člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/13) in 18. člena Statuta Občine
Renče-Vogrsko (Uradni list RS, št. 22/12 – uradno prečiščeno besedilo in 88/15) 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 2016 dalje znašajo:
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Naziv programa
Prvo starostno obdobje
Drugo starostno obdobje
Kombinirani oddelek

Cena programa
439,00
332,00
351,00

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. 2016 dalje.

Aleš Bucik
župan
Številka:
Bukovica,
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