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OBČINA OPLOTNICA  

                       

OBČINSKI SVET 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 

 

1. NAZIV GRADIVA ZA TOČKO DNEVNEGA REDA NA OBČINSKEM SVETU 

11. točka dnevnega reda 

 SOGLASJE K SKLEPU O CENAH PROGRAMOV VRTCEV NA OBMOČJU  

      OBČINE OPLOTNICA 

 

2. PREDLAGATELJ GRADIVA 

      ŽUPAN 

 

3. VSEBINA GRADIVA 

 SOGLASJE K SKLEPU O CENAH PROGRAMOV VRTCEV NA OBMOČJU  

      OBČINE OPLOTNICA 

 

4. POROČEVALEC NA SEJI OBČINSKEGA SVETA 

Ivana Leskovar, direktorica Vrtca Otona Zupančiča Slovenska Bistrica 

 

5. PRIPRAVLJALEC GRADIVA 

Občinska uprava 

 

6. PRAVNE PODLAGE  
 

• Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96,44/00,78/03,72/05,100/05,25/08,98/09 in 

34/10),  

• Zakon za uravnoteţenje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12),  

• Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS,št. 62/10),  

• Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 

sluţbo (Uradni list RS, št. 97/03,77/05 in 120/05),  

• Statut Občine Oplotnica (Uradni list RS, 35/2012). 

 

 

7. POSTOPEK IN NAČIN SPREJEMANJA: 

-  enofazni 

 

 

Datum:  2. 8. 2012  

Datoteka:  P/občinski svet/vrtec/cene  

 

 

         MATJAŽ ORTER 

          ŽUPAN  

 

mailto:obcina.oplotnica@siol.net
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OBČINA OPLOTNICA  

                       

O b č i n s k a    u p r a v a 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 

Številka:  

Datum: 2. 8. 2012 

 

 

 

 

  OBČINA OPLOTNICA 

O  b  č  i  n  s  k  i   s  v  e  t 

 

 

Zadeva:  SOGLASJE K SKLEPU O CENAH PROGRAMOV VRTCEV NA   

                       OBMOČJU OBČINE OPLOTNICA 

 

 

 

V. NAMEN, CILJI SPREJEMA  
 

Z 31.05.2012 je stopil v veljavo Zakon za uravnoteţenje javnih financ (v nadaljevanju ZUJF), 

ki med drugim spreminja in dopolnjuje Zakon o vrtcih (v nadaljevanju ZVrt).  

 

ZUJF vključuje določbe, ki ukinjajo brezplačnost za drugega otroka in zniţanje enega 

plačnega razreda za starejšega otroka, določa sofinanciranje varuhov predšolskih otrok iz 

javnih sredstev v višini 20% cene programa, v katerega bi bil vključen otrok, če bi bil sprejet 

v vrtec. ZUJF ima vpliv na cene programov v vrtcih, zaradi zniţanja stroškov dela (zniţanje 

plač v javnem sektorju, regresa za prehrano in prevoza na delo za zaposlene ter zamrznitev 

napredovanj v plačilne razrede in nazive).  

 

Vse omenjene spremembe neposredno vplivajo na zniţanje stroškov dela zaposlenih v vrtcih, 

s tem pa tudi na izračun teh stroškov kot enega izmed najpomembnejših elementov cene 

programa, saj stroški dela predstavljajo 80% deleţ v ceni programa, stroški materiala in 

storitev 12,50% in stroški ţivil 7,5% cene programa.  

 

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo v 19. 

členu določa, da lahko vrtec ali pristojni upravni organ občine ustanoviteljice predlaga 

uskladitev cene, če se med letom bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev 

cene.  

 

Ker so se z ZUJF stroški dela zniţali, je občina pozvala Vrtec "Otona Ţupančiča", da pripravi 

izračun cene z upoštevanimi spremembami, ki imajo vpliv na ceno programa, da se zagotovi 

realno osnovo za plačilo vrtca za starše ter posredno zagotovi gospodarno ravnanje z javnimi 

sredstvi.  

 

 



O:\GRADIVO ZA OBČINSKI SVET\10. redna seja OS 11. 10.  2012\11. tč. DR soglasje k 

cenam vrtcev.docx 

 

 

 

Skladno z Zakonom za uravnoteţenje javnih financ je Vrtec "Otona Ţupančiča" Slovenska 

Bistrica pripravil predlog št. 208/2012, z dne 15.06.2012.  

Najprej je pobudo za zniţanje cen vrtca podala Občina Slovenska Bistrica, ki je nove cene 

vrtca sprejela na seji občinskega sveta dne 12.7.2012.  

 

Pri oblikovanju cen programov je Vrtec upošteval naslednje elemente:  

1. Število vključenih otrok  

 

Število vključenih otrok je v mesecu maju 2012 znašalo 1203, od tega iz:  

- Občina Slovenska Bistrica 795 otrok  

- Občina Poljčane 158 otrok  

- Občina Oplotnica 131 otrok  

- Občina Makole 53 otrok  

- Druge občine 66 otrok  

 

2. Bruto plače zaposlenih  

 

Bruto plače zaposlenih v vzgoji in izobraţevanju za izvajanje programa v skladu s 

predpisanimi normativi in sicer:  

- Na oddelek prvega starostnega obdobja pripada 1 vzgojiteljica in 1,28 pomočnice 

vzgojiteljice za 14 oz. 12 otrok na oddelek (6-urna sočasna prisotnost)  

- Na oddelek drugega starostnega obdobja pripada 1 vzgojiteljica in 1 pomočnica 

vzgojiteljice za 24 oz. 22 otrok na oddelek (4-urna sočasna prisotnost)  

- Na kombinirani oddelek pripada 1 vzgojiteljica in 1 pomočnica vzgojiteljice na oddelek 

za 19 oz. 17 otrok (5-urna sočasna prisotnost)  

- Na oddelek poldnevnega programa drugega starostnega obdobja pripada 1 vzgojiteljica 

na oddelek za 19 oz. 17 otrok (2-urna sočasna prisotnost). 

 

 

Tabela št. 1  

Povprečen plače zaposlenih: 

 

NAZIV  POVPREČNA BRUTO PLAČA v EUR  

Vzgojiteljica  1.778,15 

Pomočnica vzgojiteljice  1.016,76  

Vodstveno strokovni delavec  2.421,62  

Računovodsko-administrativni delavec  1.266,33  

Tehnični delavec  887,92  

 

 

3. Drugi stroški dela  

 

Drugi stroški dela, ki pripadajo zaposlenim na podlagi predpisov delovno pravne zakonodaje 

so upoštevani v naslednji višini:  

• Nadomestilo za prehrano je upoštevano v višini 3,52 Eur/dan.  

• Nadomestilo za prevoz do delovnega mesta je upoštevano v višini 10.722,06 Eur mesečno.  

• Premije za kolektivno pokojninsko zavarovanje so upoštevane v višini 6.917,00 Eur 

mesečno.  

 

 



O:\GRADIVO ZA OBČINSKI SVET\10. redna seja OS 11. 10.  2012\11. tč. DR soglasje k 

cenam vrtcev.docx 

 

 

 

• Regres za letni dopust v skupni višini 104.969,85 Eur za 222 zaposlenih. Višina regresa je 

različna in je odvisna glede na plačilni razred zaposlenega.  

• Jubilejne nagrade so upoštevane v višini 6.989,21 Eur za 11 zaposlenih.  

• V predlogu sta upoštevani dve odpravnini ob upokojitvi v višini 12.590,80 Eur.  

• Zaradi daljše bolezenske odsotnosti pripada zaposlenim solidarnostna pomoč. Le ta je 

upoštevana v višini 4.042,57 Eur za 7 zaposlenih.  

 

 

4. Stroški materiala in storitev  

 

Stroški materiala in storitev so v predlogu upoštevani v višini kot so bili potrjeni s finančnim 

planom za leto 2012 na 11. redni seji sveta zavoda Vrtca "Otona Ţupančiča" Slovenska 

Bistrica, dne 28.02.2012.  

Stroški materiala in storitev tako znašajo 43,02 Eur na otroka za dnevni program in 28,68 Eur 

za poldnevni program. V letu 2009, ko je bila sprejeta do danes veljavna cena programa, so ti 

stroški znašali 41,35 Eur na otroka za dnevni program in 27,70 Eur na otroka za poldnevni 

program.  

V stroških materiala in storitev so prav tako upoštevani stroški didaktičnega materiala in 

znašajo na otroka 3,53 Eur.  

Porabljena ţivila so upoštevana v višini 25,55 Eur na otroka na mesec. Dnevni odbitek glede 

na število izbranih obrokov tako znaša za zajtrk 0,29 Eur , malico 0,20 Eur in kosilo 0,67 Eur 

dnevno, vsi obroki skupaj pa 1,16 Eur dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje 

vrtca, se cena progama zniţa za stroške neporabljenih ţivil. 

 

Tabela št.2 

 

Cena prehrane znaša: 

Obrok  

Cena prehrane dnevno v 

Eur  

Cena prehrane mesečno v 

Eur  

Zajtrk  0,77 16,94 

Malica  0,52  11,44  

Kosilo  1,79  39,76  

SKUPAJ  3,08  67,76  

 

 

Tabela št. 3  

Predlog izračuna cene za programe 

 Drugo starostno 

obdobje  

Kombinirani 

oddelek  

Oddelek s 

posebnimi 

potrebami  

Predlagane 

cene  

418,42  298,20 Eur  333,78 Eur  703,91 Eur  

Veljavna cena  419,85 Eur  312,17 Eur  334,89 Eur  824,87 Eur  
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Tabela št. 4  

 

Primerjava bruto plač zaposlenih v obdobju maj 2012 in junij 2012 ter razlika zaradi 

uveljavitve Zakona za uravnoteţenje javnih financ 

 

Zaposleni  maj BP  junij BP  razlika BP  

Vzgojiteljice  136.600,54  131.583,45  5.017,09  

Pomočnice 

vzgojiteljic  

81.731,44  76.256,97  5.474,47  

Tehnični delavci  42.039,32  40.844,33  1.194,99  

Vodstveno 

strokovni delavci  

13.080,55  12.108,10  972,45  

Računovodsko 

administrativni 

delavci  

5.732,58  5.065,32  667,26  

SKUPAJ  279.184,43  265.858,17  13.326,26  

 

 

Na podlagi ugotovitev , da so se stroški dela, ki v ceni programa predstavljajo 80% vseh 

stroškov, zniţali za 4,77%, smo pripravil predlog ekonomskih cen programov v vrtcih, kjer se 

predlaga zniţanje cen programov za 4%. 

 

Tabela št. 6 

 

Vrsta programa  Veljavna cena v 

Eur  

Predlaga cena v Eur  Razlika v Eur  

1. DNEVNI PROGRAM (6 do 9 ur)  

Prvo starostno obdobje 

(1 do 3 let)  

419,85  403,06  16,79  

Drugo starostno 

obdobje (3 do 6 let)  

312,17  299,69  12,48  

Kombinirani oddelek (1 

do 6 let)  

334,89  321,5  13,39  

Oddelek 3 - 4 leta  334,89  321,5  13,39  

Oddelek s posebnimi 

potrebami  

824,87  791,88  32,99  

2. POLDNEVNI PROGRAM (4 do 6 ur) brez prehrane  

Prvo starostno obdobje 

(1 do 3 let)  

284,01  272,65  11,36  

Drugo starostno 

obdobje (3 do 6 let)  

221,29  212,44  8,85  

Kombinirani oddelek (1 

do 6 let) in oddelek 3 - 

4 leta  

261,28  250,83  10,45  

3. KRAJŠI PROGRAM 

(3-6 let,brez prehrane)  

113,11  108,59  4,52  
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VI. FINANČNE POSLEDICE  
V skladu z veljavno zakonodajo je občina dolţna kriti del cene programov predšolske vzgoje 

v vrtcih in sicer razliko med ekonomsko ceno programa in plačili staršev.  

Z zniţanjem cen programov vrtca se tako zmanjša tudi plačilo, ki ga je dolţna občina pokriti.  

 

 

VII. PREDLOG SKLEPA  
 

V zvezi z navedenim predlagamo, da Občinski svet predstavljeno gradivo obravnava, o njem 

razpravlja ter sprejme SKLEP o cenah programov vrtcev na območju občine Slovenska 

Bistrica  

 

 

S spoštovanjem, 

 

 

Pripravila: 

Irena Cehtl, svetovalka                                                        Ţupan Matjaţ Orter 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga:  
• SKLEP o cenah programov vrtcev na območju občine Oplotnica 
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OBČINA OPLOTNICA  

                       

O b č i n s k a    u p r a v a 

Goriška cesta 4, 2317 OPLOTNICA 

tel.: 02/845-09-00, faks.: 02/845-09-09, e-mail: obcina.oplotnica@siol.net 

 

 

Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03,72/05, 

100/05, 25/08, 98/09 in 34/10), 18. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo (Uradni list RS, št. 97/03,77/05 in 120/05) in 

določil Statuta Občine Oplotnica ( Uradni list RS št.35/2012) je Občinski svet Občine 

Oplotnica na svoji __. redni seji , dne _____________ 2012, sprejel  

 

 

S K L E P  

o cenah programov vrtcev na območju občine Oplotnica  

 

 

1. člen  
 

CENE PROGRAMOV VRTCEV SO:   

 

 

Vrsta programa  Cena programa v EUR  

1. DNEVNI PROGRAM (6 do 9 ur)  

Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)  403,06  

Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)  299,69  

Kombinirani oddelek (1 do 6 let)  321,5  

Oddelek 3 – 4 leta  321,5  

Oddelek s posebnimi potrebami  791,88  

2. POLDNEVNI PROGRAM (4 do 6 ur) brez prehrane  

Prvo starostno obdobje (1 do 3 let)  272,65  

Drugo starostno obdobje (3 do 6 let)  212,44  

Kombinirani oddelek (1 do 6 let) in oddelek 3 – 4 leta  250,83  

3. KRAJŠI PROGRAM (3-6 let,brez prehrane)  108,59  

 

 

2. člen  
CENE PREHRANE SO: 

 

Obroki  Dnevno v EUR  Mesečno v EUR  

Zajtrk  0,77  16,94  

Malica 0,52 11,44 

Kosilo  1,79  39,76  

Skupaj  3,08 67,76  
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3. člen  
 

Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški ţivil v višini 

 

Obroki  Dnevno v EUR  

Zajtrk  0,29  

Malica  0,20  

Kosilo  0,67  

Skupaj  1,16  

 

 

 

4. člen 

 

Starši otrok, za katere je Občina Oplotnica po veljavnih predpisih dolţna kriti del cene 

programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim drţavni proračun ne sofinancira plačila programov, 

lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnost otroka enkrat letno, in sicer v 

obdobju od 01. julija do 31. avgusta. Rezervacijo lahko starši uveljavijo za neprekinjeno 

odsotnost otroka za največ en mesec. Starši so dolţni vrtcu pisno napovedati odsotnost otroka 

najpozneje en teden pred prvim dnem odsotnosti. Za počitniško rezervacijo plačajo starši 30% 

plačila določenega z odločbo.  

 

Prav tako lahko starši, za katere je Občina Oplotnica po veljavnih predpisih dolţna kriti del 

cene programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim drţavni proračun ne sofinancira plačila 

programov, uveljavljajo enkrat letno oprostitev plačila v primeru, če otrok zaradi bolezni 

oziroma poškodbe ni obiskoval vrtca najmanj 20 oziroma do največ 30 delovnih dni. Na 

podlagi vloge staršev z ustreznim zdravniškim dokazilom, Občina Oplotnica obvesti pristojni 

vrtec o upravičeni oprostitvi plačila.  

 

 

5. člen 
 

Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o cenah programov vrtcev na območju 

občine Oplotnica, številka 15.13.1/2009, z dne 22.12.2009 (Uradni list RS, št.1/2010)  

 

6. člen 

 

Ta sklep začne veljati drugi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa 

se od 01.09.2012 dalje.  

 

 

Številka:  

Oplotnica: 

 

 

                                                                                                 Ţupan Matjaţ Orter 
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