
 

 

POJASNILA K PREDLOGU EKONOMSKE CENE ZA LETO 2021 

 

PLAČE 

Stroški plač so se v primerjavi z letom 2019 povečali zaradi: 

- Povišanja plačnih razredov v skladu z Dogovorom o plačah in drugih stroških dela v javnem 

sektorju ( Url. 80/18) in sicer do 26 PR 1 plačni razred višje, nad 26 PR za 2 oz. 3 razrede višje. 

- Rednih napredovanj v plačne razrede in nazive. 

- Dviga minimalne plače: v letu 2019 je minimalna plača znašala 886,63 €, v letu 2021 je za 

15,5% višja in znaša 1.024,24€. 

- Višjega regresa: tudi regres se je enako kot minimalna plača povišal za cca 18,00 %, iz 886,63€ 

na 1.050,00€. 

- Višjega regresa za prehrano: v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in 

izobraževanja ( Url. 88/2021) je regres za prehrano za 13% višji v primerjavi z letom 2019 in 

znaša 4,30€. 

- Spremembe obračunavanja prevoza na delo: v skladu z Aneksom h kolektivni pogodbi za 

dejavnost vzgoje in izobraževanja ( Url. 88/2021) se prevoz na delo obračunava kilometrina v 

višini 10% cene neosvinčenega motornega bencina za vsak polni kilometer razdalje, vendar ne 

manj kot 30 evrov. 

- Izplačevanja redne delovne uspešnosti: na podlagi 4. člena Zakona o ukrepih na področju plač 

in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 2020 in 2021 javnim uslužbencem in 

funkcionarjem do 30. junija 2020 ni pripadal del plače za redno delovno uspešnost. Navedeni 

varčevalni ukrep pa se je sprostil s 1. julijem 2020, ko se je začela v skladu z določbami Zakona 

o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS) in določbami Kolektivne pogodbe za javni sektor 

(KPJS) redna delovna uspešnost ponovno izplačevati. 

 

Primerjava plač: predlog EC 2019 z predlogom EC 2021- VRTEC SLIVNICA 

Če primerjamo celotne stroške dela, ki vključujejo bruto plače,  prispevke, regres, jubilejne nagrade, 

odpravnine, solidarnostne pomoči, stroške prehrane in prevoza ter premije za dodatno kolektivno 

zavarovanje ugotovimo, da se je celoten strošek plač povečal za cca 42.200,00€ oz. 7,7%. Največji dvig 

beležimo prav pri bruto plačah, ki so zaradi prej omenjenih sprememb višje za 8,6%. 

Predlagana EC za Vrtec Slivnica iz leta 2019 je bila za 1. st. obdobje 552,51€, kar je za 3,2% manj, za 2. 

st. obdobje 384,48€ oz. 7,7% manj od zadnje predlagane EC. Občina Hoče- Slivnica je namreč 

upoštevala povprečno ceno obeh Vrtcev, zato je obstoječa EC nižja od predlagane. 
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PREHRANA 

Pri izračunu ekonomske cene se upošteva znesek 2,1 € (oz. cca 42 € na mesec) , ki je določen oz. 

namenjen za nabavo živil za otroka na dan. Če otrok manjka, staršem ta znesek odštejemo oz. tega 

zneska ne zaračunamo.  

Razlika med načrtovanim zneskom za živila in realiziranim lanskega leta je točno za znesek, ki ga 

staršem zaradi odsotnosti otrok na položnicah ne zaračunamo.  

V primeru, da bi za izračun ekonomske cene upoštevali realizirani znesek za živila lanskega leta, ne bi 

smeli v primeru odsotnosti otrok odštevati zneskov za neporabljena živila, kar pa je v nasprotju z 

metodologijo in pravilnikom.  

 


