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OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti
Odbor za finančne zadeve, gospodarstvo in kmetijstvo
Statutarno pravna komisija
Zadeva:

Sklep o ceni programov vrtca

Program vrtca se skladno z Zakonom o vrtcih financira na podlagi cene programov vrtca, ki je
ob enem tudi podlaga za izstavitev računa za storitve staršem oz. uporabnikom. Sedaj
veljavne cene programov vrtca v Sodražici veljajo od 1.2.2018. V zadnjem letu je prišlo do
bistvenih sprememb v plačnem sistemu zaposlenih v javnem sektorju, ki prinašajo dvig
stroške dela. Prav stroški dela predstavljajo cca 80% cene programa.
Iz predloga za spremembo cene programov vrtca, ki smo jo prejeli iz OŠ Sodražica izhaja, da
so glavni razlogi za spremembo cene:
- Stroški dela: napredovanja v višji plačni razred, dvig minimalne plače, višji regres za
letni dopust, višje premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja,
odpravnine ob upokojitvi;
- Stroški materiala in storitev: višja cena komunalnih storitev ter elektronskega
poslovanja,
Ob preučitvi predloga OŠ Sodražica ugotavljamo, da je povišanje cene neizogibno, saj so
stroški toliko višji, da jih obstoječa cena ne pokriva.
Prejeti predlog predvideva dvig cene za 1. starostno skupino za 8,5 %, za 2. starostno skupino
pa za 3,5 %. Predlagamo zaokrožitev zneskov cene programov vrtca.
analiza cene
stroški živil
stroški dela
material in storitve
cena skupaj
sprejeta

1. st. skupina
1.2.2018
1.5.2019
42,00
42,00
354,75
390,54
40,05
39,20
436,80
471,74
435,00

2. st. skupina
1.2.2018
1.5.2019
42,00
42,00
308,95
322,32
40,05
39,20
391,00
403,52
390,00

Predlagam, da Občinski svet občine Sodražica sprejme Sklep o spremembi Sklepa o
določitvi cene programov predšolske vzgoje v predlagani obliki.
Pripravila:
Darja Vetrih

Župan
Blaž Milavec l.r.

Priloga:
-

predlog sklepa
Izračun ekonomske cene (predlagatelj OŠ Sodražica)

Na podlagi 30. in 31. člena 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, 55/17), Pravilnika o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/2003,
77/2005, 120/2005, 93/2015), je Občinski svet občine Sodražica na svoji ____. redni. seji,
dne _________________ sprejel naslednji
Sklep o spremembi
Sklepa o določitvi cene programov predšolske vzgoje
1. člen
V Sklepu o določitvi cene programov predšolske vzgoje (Ur. l. RS št. 12/17) se
spremenijo cene programov, in sicer:
Cena programov predšolske vzgoje v enoti Vrtec pri OŠ dr. Ivan Prijatelj Sodražica
znaša od 1. 5. 2019 dalje za 1. starostno obdobje 472,00 EUR mesečno, za drugo starostno
obdobje 404,00 EUR mesečno.
Cena programa kombiniranega oddelka je enaka ceni programa za drugo starostno
obdobje.
2. člen
Ostala določila ostajajo nespremenjena.
3. člen
Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporabljajo pa se od
1.5.2019.
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