
1 PREDLOG USKLADITVE EKONOMSKE CENE PROGRAMOV VRTCA HOČE V 

LETU 2021 

V vrtcu Hoče smo pripravili predlog novih cen programov na podlagi predpisanih elementov 

za izračun cene iz Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 

javno službo upoštevajoč veljavno zakonodajo. 

Kot elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo: 

- stroški zaposlenih v vrtcu (stroški dela), 

- stroški materiala in storitev, potrebni za izvajanje programa in 

- stroški živil za otroke. 

Na podlagi predpisane metodologije je cena programov izračunana glede na število otrok, ki je 

določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelkov.  

 

1.1 Razlogi za uskladitev cen programa 

V vrtcu Hoče ekonomska cena za prvo starostno obdobje po sklepu o določitvi cen programov 

z dne 9. 5. 2019 znaša mesečno 529,88 EUR na otroka, za drugo starostno obdobje pa mesečno 

383,17 EUR na otroka.  

Od takrat so se oddelki prilagodili vpisu otrok, zato je prišlo do različnega števila oddelkov in 

strukture oddelkov glede na starostne skupine, kar se nekoliko odraža tudi v finančnih izkazih. 

V letu 2020 je bila dokončana izgradnja novega vrtca v Hočah. Vrtec je sedaj 18-oddelčen (prej 

petnajst), od tega je 8 oddelkov prvega starostnega obdobja in 10 oddelkov drugega starostnega 

obdobja (skupno število otrok znaša 337, od tega 112 otrok prvega starostnega obdobja in 225 

otrok drugega starostnega obdobja, najvišji normativ od 1. 9. 2021 dalje). 

Razlog za usklajevanje cen je tudi napredovanje zaposlenih v višje plačne razrede in nazive. Za 

en plačni razred so s 1.9.2020 napredovali tudi vsi vzgojitelji z nazivom svetovalec. Veljavna 

plačna zakonodaja določa višji regres za leto 2021 za zaposlene v višini 1.050,00 EUR. S 

1.7.2020 so se sprostila tudi izplačila delovne uspešnosti. Minimalna plača za leto 2021 znaša 

1.024,24 eura (za leto 2020 940,58 eura, za leto 2019 886,63 eura). 

V primerjavi s trenutno veljavno ceno programov se predlagane cene zvišajo za 5,17% v 

drugem in 0,79 % v prvem starostnem obdobju. Predlagana cena bi v prvem starostnem obdobju 

tako znašala 534,11 EUR, v drugem starostnem obdobju pa 402,98 EUR.  

Struktura predlaganih cen za programe v vrtcih 

Kalkulativni 

elementi  

1. starostno obdobje 2. starostno obdobje 

v EUR v % v EUR v % 

1 Stroški dela 441,00 82,50 % 309,87 76,90 % 

2 Stroški materiala in 

storitev  

51,11 9,60 % 51,11 12,60 % 

3 Stroški živil za 

otroke 

42,00 7,90 % 42,00 10,50 % 

SKUPAJ 534,11 100 % 402,98 100% 



 

V tabeli so prikazane skupine elementov za oblikovanje cene programov v skladu z 

metodologijo. Iz tabele je razvidno, da največji delež cene posameznega programa predstavljajo 

stroški dela.  

 

1.2 Pojasnila k izračunu ekonomske cene za leto 2021 

Stroški dela 

Stroški dela  za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev smo izračunali posebej za programe v 

istovrstnih oddelkih in jih delili s številom otrok, ki je določen kot najvišji normativ za 

oblikovanje posamezne vrste oddelka. K tem stroškom smo prišteli še stroške dela za delavce, 

ki ne delajo neposredno v oddelkih in stroške iz druge in tretje alinee 4. člena tega pravilnika, 

ki se razdelijo na število otrok v vseh oddelkih vrtca, upoštevaje najvišji normativ za 

oblikovanje posamezne vrste oddelka. 

Stroške dela sestavljajo: 

➢ Plače (število vzgojiteljic 18, število pomočnic vzgojiteljic 20, število ostalih zaposlenih 

23, upoštevajoč delež računalničarja od 1.9.2021 dalje); 

➢ Obvezni prispevki delodajalca; 

➢ Drugi stroški dela (regres, prevoz, prehrana, jubilejne nagrade, odpravnine, KAD, 

sredstva za nadomeščanje, izplačevanje redne delovne uspešnosti). 

 

Pri povračilu stroškov prevoza na delo in z dela smo upoštevali povrnitev stroškov v obliki 

kilometrine. Regres za prehrano na delu smo upoštevali v višini 4,30 EUR. Jubilejne nagrade 

se izplačujejo za 10,20,30,40 let delovne dobe v javnem sektorju (v letu 2021 bomo izplačali 8 

jubilejnih nagrad). Predvidevamo izplačilo štirih solidarnostnih pomoči v višini 577,51 eur, 

člani sindikata +20% (daljša bolezen – 3 mesece ali več, v primeru naravne nesreče,..). Dve 

delavki izpolnjujeta pogoje za  upokojitev (izračun: 3 povprečne slovenske plače ali tri zadnje, 

če je to za zaposlenega ugodneje). Sredstva za nadomeščane odsotnosti delavcev iz razloga 

nezmožnosti zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni smo načrtovali v višini 18.436,32 

EUR (1.024,24 eur na skupino). 

Stroški materiala in storitev 

Stroški ogrevanja, elektrike, vode, komunalnih storitev ter vseh ostalih sredstev oz. storitev, ki 

se po Metodologiji uvrščajo med stroške materiala in storitev, so za leto 2021 predvideni na 

podlagi porabe vrtca preteklih let.  

Stroški materiala in storitev so se v primerjavi z zadnjim usklajevanjem cene programa 

spremenili predvsem zaradi izgradnje novega vrtca. Finančni učinki novega vrtca še niso 

povsem znani. Predvidevamo tudi povišanje cen nekaterih izdelkov oz. storitev. Povišali smo 

predvsem strošek zavarovalnih premij (konto 4610230) in konto Storitve drugih za tekoče 

vzdrževanje – konto 4610040 (podlaga: nova pogodba je višja za 10.000,00 evrov). 

 

 



Stroški živil za otroke 

V cenah programov za prvo in drugo starostno obdobje znaša prehrana 42,00 EUR mesečno na 

otroka (osnova: 20 dni). 
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