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ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI
OBČINSKI SVET OBČINE ŠENTRUPERT

ZADEVA: Predlog novih cen programov za oddelke dnevnega varstva v Vrtcu Čebelica
OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert je občini posredovala predlog novih cen za oddelke dnevnega
varstva v vzgojno varstveni enoti Vrtec Čebelica, z dne 26. 03. 2018.
Cene programov se oblikujejo v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (UL RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15) in
vsebuje posebna določila glede načina izračuna cene programa. Usklajevanje cen po elementih
(stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke) se opravi enkrat letno, glede
na letne rasti elementov oziroma, ko se le-ti bistveno spremenijo in predstavljajo podlago za
določitev nove cene.
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (UL RS, št. 100/05, 25/2008, 36/10, 62/2010-ZUPJS in
94/2010-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO) cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
predlaga vrtec oz. šola, določi pa jo pristojni organ občine ustanoviteljice. Le-ta mora predlog cen
predhodno obravnavati in o tem sprejeti ustrezen sklep, najkasneje v 60-ih dneh po predložitvi
predloga cen.
Po določitvi cene pa mora vrtec z izračunom cene seznaniti starše, občine zavezanke za plačilo in
ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo.
Zadnja uskladitev cen za programe v Vrtcu Čebelica je bila preračunana v mesecu novembru
2017, ko še niso bili znani nekateri podatki za leto 2018, nove cene pa so začele veljati s 1. 1.
2018. Razlog za tokratni preračun cen so spremembe, ki so nastale pri naslednjih elementih
stroškov dela: višina minimalne plače, višina regresa za letni dopust, višina regresa prehrane med
delom in višina premije za prostovoljno pokojninsko zavarovanje.
Predlog za uveljavitev spremenjenih cen programov je podan s 1. 05. 2018.
Neposredni vpliv na izračun cene programov pa ima predvsem število otrok v oddelkih.
Preračun cen po spremenjenih elementih, ki so podlaga za izračun cen programov za prvo in
drugo starostno obdobje ter kombinirani oddelek, se je izvedel ob upoštevanju podatka, da je v
vrtec vključenih 89 otrok.
Podrobnejša obrazložitev vseh izhodišč je navedena v priloženem predlogu cen, ki ga je pripravila
šola. Ob upoštevanju navedenih dejavnikov v vlogi, ki so v obdobju od zadnje uskladitve vplivali
na posamezno ceno, izračun pokaže, da nove cene znašajo:

-

za oddelek prvega starostnega obdobja 473,08 EUR mesečno/otroka, kar pomeni, da
se veljavna cena iz 466,98 EUR mesečno/otroka zviša za 1,31 %;

-

za kombinirani oddelek 382,03 EUR mesečno/otroka, kar pomeni, da se veljavna
cela iz 377,31 EUR mesečno/otroka zviša za 1,25 %;

-

za oddelek drugega starostnega obdobja 353,67 EUR mesečno/otroka, kar pomeni, da
se veljavna cena iz 349,39 EUR mesečno/otroka zviša za 1,23 %.

Iz priloženega gradiva je razvidno, da so vsi elementi za izračun cen posameznih programov za
oddelke dnevnega varstva ustrezno upoštevani, zato občinskemu svetu predlagamo, da sprejeme
sklep o določitvi cen vzgojno varstvenih programov v Vrtcu Čebelica pri OŠ dr. Pavla Lunačka
Šentrupert, kot izhaja iz Priloge 1.

Pripravila:
Danica Grandovec
Višja svetovalka I
ŽUPAN
Rupert Gole, l.r.

Priloga:
- Predlog sklepa (Priloga 1);
- Vloga OŠ dr. Pavla Lunačka Šentrupert, prejeta z dne 26. 03. 2018.

Priloga 1 (predlog)
Na podlagi 14. člena Statuta Občine Šentrupert (Uradni list RS, št. 12/2018) ter Zakona o vrtcih
(Uradni list RS, št. 100/2005, 25/2008, 36/10, 62/2010-ZUPJS in 94/2010-ZIU in 40/2012ZUJF), je občinski svet občine Šentrupert na svoji ______. seji občinskega sveta, dne
____________, v zvezi s predlogom za določitev in uskladitev cen programov v vrtcu, sprejel

SKLEP
o določitvi cen vzgojno – varstvenih programov v občini Šentrupert

1. člen
V vzgojno varstveni enoti Vrtec Čebelica pri Osnovni šoli dr. Pavla Lunačka Šentrupert, znašajo
cene dnevnega programa:
- za oddelek prvega starostnega obdobja 473,08 EUR mesečno na otroka;
- za kombinirani oddelek 382,03 EUR mesečno na otroka;
- za oddelek drugega starostnega obdobja 353,67 EUR mesečno na otroka.
2. člen
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v
Občini Šentrupert, št. 602-0003/2017-2.

3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se od 01. 05. 2018
dalje.
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