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SVET MESTNE OBČINE KRANJ 

 

 

Zadeva:  Predlog Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s 

koncesijo Dobra teta 

 

1. OCENA STANJA 

Svet Mestne občine Kranj je na 14. seji dne 19.4.2012 sprejel Sklep o javnem razpisu za dodelitev 

koncesij za opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje št. 602-27/2012-1-(47/09) in na 

18. seji dne 10.10.2012 sprejel Sklep o dopolnitvi Sklepa o javnem razpisu za dodelitev koncesij za 

opravljanje javne službe na področju predšolske vzgoje. Na podlagi sprejetih sklepov je Mestna 

občina Kranj objavila javni razpis za dodelitev koncesije za izvajanje programa za predšolske 

otroke – Kurikuluma za vrtce, ki ga je sprejel Strokovni svet Republike Slovenije na 26. seji dne 

18.3.1999, in sicer deveturnega dnevnega programa za skupaj največ šest oddelkov I. starostnega 

obdobja na območju Kranja, in sicer najmanj za en in največ za šest oddelkov. 

Mestna občina Kranj je dodelila koncesijo Zasebnemu vrtcu Dobra teta d.o.o., PE Pri Dobri Evi, 

Ulica Lojzeta Hrovata 4b, Kranj (v nadajevanju: zasebni vrtec), za opravljanje javnega službe na 

področju predšolske vzgoje za 2 oddelka I. starostnega obdobja, za katere izpolnjuje vse predpisane 

pogoje.  

V skladu z 31. členom Zakona o vrtcih cene programov v zasebnih vrtcih s koncesijo, določi 

pristojni organ občine koncedentke in v skladu s 34. členom Pravilnika o normativih in kadrovskih 

pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, občina koncedentka na predlog vrtca za vrtec s 

koncesijo sprejme odločitev, da se glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje, 

najvišje število otrok v oddelku, poveča za največ 2 otroka. 

 

2. PRAVNA PODLAGA 

Pravni temelj za sprejem Sklepa o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu 

s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi, katerega predlagatelj je skladno z Zakonom o vrtcih vrtec, 

ki izvaja javno službo, je podan v: 

- prvem odstavku 31. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/2005-UPB2, 25/2008, 98/2009-

ZIUZGK, 36/2010, 62/2010-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF), ki dajeta pravno podlago za 

določitev cene programa, ki jo določi občina koncedentka; 

- 24. členu Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS št. 62/10, 40/11, 40/12 

– ZUJF), ki določa znižanje plačila vrtca; 

- 78. členu Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12), ki spreminja 

določila Zakona o vrtcih glede plačila staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključena dva ali več 

otrok;   

- Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), ki določa metodologijo, po kateri se izračuna cena 

programa; 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=2005100&stevilka=4349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200825&stevilka=911
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200998&stevilka=4285
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201036&stevilka=1737
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=201062&stevilka=3387
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- 34. člen Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 79/09-popr., 102/09, 15/10), ki določa, da 

za zasebni vrtec, ki ima koncesijo določi najvišje število otrok v oddelku občina koncedentka;  

- 18. členu Statuta Mestne občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07).  

 

3. OBRAZLOŽITEV  

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

opredeljuje elemente in postopek za izračun cene programa. Kot elementi za oblikovanje cen 

programov se upoštevajo: stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke. 

Podrobno so ti elementi obrazloženi v priloženem gradivu, ki ga je pripravil zasebni vrtec.  

 

Iz predloga cene vzgojno-varstvenega programa zasebnega vrtca je razvidno, da je predlagana cena 

programa v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v javnih vrtcih, ki 

izvajajo javno službo  

 

Elementi za oblikovanje cen programov so: 

a) Stroški dela 

Zasebni vrtec je pri določitvi števila zaposlenih upošteval Pravilnik o normativih in kadrovskih 

pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in Zakon o vrtcih. Plače zaposlenih strokovnih 

delavcev v zasebnem vrtcu so oblikovane v skladu z zakonom in drugimi predpisi, ki veljajo za 

javne vrtce. V zasebnem vrtcu bo zaposlenih 5,57 oseb. Mesečni stroški dela za vse zaposlene 

znašajo 8.867,40 EUR oz. 316,69 EUR na otroka. Finančno so posamezni stroški dela ovrednoteni 

v prilogi. 

b) Stroški materiala in storitev 

- Funkcionalni stroški objektov 

Pod funkcionalnimi stroški objekta so zajeti naslednji stroški: električna energija, ogrevanje, voda, 

omrežnina, odvoz smeti, tekoče vzdrževanje poslovnega objekta, zavarovanje odgovornosti in 

opreme, najemnina, čiščenje prostorov, prevoz hrane in znašajo na mesec 2.160,52 EUR oz. 77,16 

EUR na otroka. Finančno so posamezni funkcionalni stroški objekta ovrednoteni v prilogi.  

- Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti 

Pod funkcionalnimi stroški osnovne dejavnosti so zajeti naslednji stroški: pisarniški material in 

storitve, časopis, knjige in strokovna literatura, drugi splošni material za otroke in storitve, uniforme 

in službena obleka, zdravila, sanitetni material, telefon, pošta in kurirske storitve, izdatki za 

strokovno izobraževanje zaposlenih, plačilo za plačilni promet, nakup drobnega inventarja, interne, 

hišno perilo, ostali tekstil, obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu, računovodski servis in 

pranje perila in znašajo na mesec 1.211,08 EUR oz. 43,25 na otroka. Finančno so posamezni 

funkcionalni stroški osnovne dejavnosti ovrednoteni v prilogi. 

- Drugi specifični namenski stroški 

Pod drugimi s specifični namenski stroški so zajeti izdatki za reprezentanco in znašajo na mesec 25 

EUR oz. 0,89 EUR na otroka. 

c) Stroški živil za otroke 

Dobavitelj hrane za zasebni vrtec je Bolnišnica za ginekologiji in porodništvo Kranj. Dnevno 

znašajo obroki na otroka 2,83 EUR (0,73 zajtrk, 0,43 malica in 1,67 kosilo)  

 

Zasebni vrtec predlaga ceno programa vrtca za oddelek I. starostnega obdobja v višini 489 

EUR/otroka.  

Mestna občina Kranj predlaga, da je osnova za plačilo staršev, za katere je dolžna kriti del cene 

programa in imajo otroka vključenega v zasebnem vrtcu enako osnovi, ki velja za starše, katerih 

otroci so vključeni v javni vrtec. S tem postavljamo vse starše v enakopraven položaj.  

Navedeno pomeni, da se staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih 

dolžna kriti del cene programa, in imajo v vrtec vključenega le enega otroka, dodatno plačilo zniža 
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tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 6,382 % nižjo ceno programa v svojem 

dohodkovnem razredu in v primeru, da se plačilo staršev sofinancira iz državnega proračuna, se 

plačilo dodatno zniža tako, da plačajo v programu prvega starostnega obdobja za 5,939 % nižjo 

ceno programa v svojem dohodkovnem razredu. Mestna občina Kranj bo za otroke, za katere je po 

veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva 

(873,88 EUR/mesec oz. 10.486,56 EUR/leto) za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno 

programa, ki nastane zaradi določenih dodatnih znižanj.   

 

V tabeli 1 je prikazana primerjava med predlagano cena programa; predlagana osnova za starše, ki 

imajo v vrtec vključenega enega otroka; predlagana osnova za starše, katerih plačilo se sofinancira 

iz državnega proračuna za Zasebni vrtec Dobra teta, PE Pri dobri Evi in sprejeto ceno programa v 

javnih vrtcih na območju MOK. 

 

Tabela 1: Primerjava med cenami programa za I. starostno obdobje med predlogom za 

Zasebni vrtec Dobra teta, PE Pri dobri Evi in sprejetimi cenami v javnih vrtcih na območju 

MOK 

  
Zasebni vrtec Dobra teta, 

PE Pri dobri Evi - predlog 

Cena programa v javnih 

vrtcih na območju MOK - 

sprejeta 

Cena programa – I. 

starostno obdobje 489,00 459,96 

Osnova za starše, 

če imajo starši 

vključenega v vrtec 

enega otroka 457,79 457,79 

Osnova za starše, 

če se plačilo vrtca 

sofinancira iz 

državnega 

proračuna 459,96 459,96 

 

Tabela 2: Pregled predlagane cene programa za I. starostno obdobje Zasebnega vrtca Dobra 

teta, PE Pri dobri Evi in cene programa posameznih zasebnih vrtcev s koncesijo v različnih 

občinah po Sloveniji 

 

 

 

Naziv zasebnega vrtca Cena programa – 

I. star. obdobje 

Zasebni vrtec Dobra teta, PE Pri dobri 

Evi - PREDLOG 

489,00 

Zasebni vrtec Sonček, Grosuplje 519,00 

Zasebni vrtec Jurček, Mala vas 519,00 

Zasebni vrtec Kobacaj, Grosuplje 519,00 

Zasebni vrtec Biba, Šmarje Sap 519,00 

Zasebni vrtec Zarja, Kamnik 490,00 

Zasebni vrtec Peter Pan, Kamnik 490,00 

Antonov vrtec, Železniki 427,04 

Društvo Ringa Raja, Novo mesto 450,80 

Petrov vrtec, Šentpeter 431,48 

Marijin vrtec Cerklje 435,78 
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Na osnovi 17. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo 

javno službo, je v predlogu sklepa predlagano enako, kot velja za starše, ki imajo otroka 

vključenega v javni vrtec, in sicer da lahko starši enkrat letno uveljavijo rezervacijo za neprekinjeno 

odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni ter da lahko uveljavijo začasen izpis 

otroka v primeru bolezni nad 15 strnjenih delovnih dni. V času poletne rezervacije starši plačajo 40 

% od z odločbo določenega jim mesečnega prispevka za program, v katerega je bil otrok vključen 

pred začasno odjavo, ter 50 % mesečnega prispevka v času bolezenske odsotnosti otroka. Razlike 

do polnega mesečnega prispevka staršev dodatno krije Mestna občina Kranj. Predlagamo, da 

rezervacija in začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov tako kot tudi že do sedaj v javnih 

vrtcih ne velja v primeru, da se plačilo staršev otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih 

predpisih dolžna kriti del cene programa, financira oz. sofinancira iz državnega proračuna.  

 

Z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so se spremenili postopki določitve 

znižanega plačila za vrtec, in sicer je ena od sprememb tudi določitev roka za oddajo vloge staršev 

za znižano plačilo in s tem povezano izdajo odločbe, s katero se določi datum začetka veljavnosti 

pravice. Pravica do znižanega plačila za vrtec tako pripada staršem po novi zakonodaji od prvega 

dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. S tem je onemogočeno vključevanje otrok v vrtec med 

mesecem, saj kljub prostemu mestu in kljub temu, da starši nujno potrebujejo varstvo, otroka ne 

vključijo, ker bi morali starši v obdobju od dejanske vključitve otroka v vrtec, pa do izdaje odločbe, 

kriti ceno programa za vrtec v višini najvišjega dohodkovnega razreda.  

Predlagamo, da se v sklep doda člen, kot velja že za starše, ki imajo otroka vključenega v javni 

vrtec in bo določal izjemen primer priznavanja občinske subvencije staršem v obdobju od dejanske 

vključitve otroka v vrtec do datuma pridobitve pravice do znižanega plačila vrtca, če so oddali 

vlogo na center za socialno delo najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, saj z vključevanjem 

otrok v tekočem mesecu omogočamo staršem takojšnjo zapolnitev prostega mesta. 

 

Na podlagi 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje občina koncedentka lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske 

vzgoje v občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku po pravilniku, poveča za največ 2 

otroka. Mestna občina Kranj ima v vseh javnih vrtcih povečan normativ v oddelkih za 2 otroka, zato 

predlagamo, da se glede na to, da zasebni vrtec s koncesijo razpolaga s prostorskimi pogoji in da je 

na območju občine Kranj veliko pomanjkanje prostih mest za otroke I. starostnega obdobja odloči, 

da se v oddelek lahko vključita 2 otroka več, in sicer: 

- oddelek prvega starostnega obdobja – homogen oddelek največ 12 + 2 = 14 otrok. 

 

4. FINANČNE POSLEDICE 

Mestna občina Kranj bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 

programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za razliko med ceno programa zasebnega 

vrtca in plačili staršev z upoštevanjem dohodkovnega razreda ter hkrati bo zagotovila tudi druga 

sredstva, ki nastanejo zaradi določitve dodatnih znižanj v predlogu. Finančne posledice za Mestno 

občino Kranj bodo v višini cca. 9.000 EUR/mesec. Sredstva so zagotovljena na postavki 120201 

Vrtci, podkonto 411921 Plačilo razlike med ceno programa in plačili staršev v sorazmerni višini v 

letu 2012 in prav tako so planirana tudi v osnutku plana za leto 2013. 

 

Predlagamo, da Svet Mestne občine Kranj sprejme: 

  

Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 1005/05-UPB2, 25/08, 

98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF), Zakona za uveljavljanje pravic 

iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF), Zakona za uravnoteženje javnih 

financ (Uradni list RS št. 40/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, 

ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 34. člena Pravilnika o normativih 
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in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in 18. člena Statuta Mestne 

občine Kranj (Uradni list RS, št. 33/07) je Svet Mestne občine Kranj na ____ seji, dne __________ 

sprejel  

 

Sklep o določitvi cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra 

teta, PE Pri Dobri Evi  

 

1. člen 

Cena vzgojno-varstvenega programa v zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta, PE Pri Dobri Evi 

znaša mesečno na otroka: 

 

 

 

 

 

 

2. člen 

Dnevni strošek živil za otroke v cenah programov iz 1. člena znaša 2,83 EUR (zajtrk 0,73 EUR, 

malica 0,43 EUR, kosilo 1,67 EUR). Za čas, ko je otrok upravičeno odsoten in ne obiskuje vrtca, se 

cena programa zniža za stroške neporabljenih živil od naslednjega sporočenega dne dalje. Vsako 

odsotnost otroka morajo starši javiti prvi dan odsotnosti do 7.30 ure. 

 

3. člen 

Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 

programa, in imajo v vrtec vključenega le enega otroka, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo v 

programu prvega starostnega obdobja za 6,382 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem 

razredu. 
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 

programa, in imajo v vrtec vključenih hkrati več otrok, se dodatno zniža plačilo tako, da plačajo 

starši za otroka za katerega se plačilo sofinancira iz državnega proračuna v programu prvega 

starostnega obdobja za 5,939 % nižjo ceno programa v svojem dohodkovnem razredu.  
 

4. člen 

Starši otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa 

predšolske vzgoje v vrtcu, lahko: 

 uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za 

neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. Starši plačajo 

rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je bil otrok 

vključen pred začasno odjavo. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že 

odštet; 

 uveljavijo začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov, in sicer s predložitvijo 

zdravniškega potrdila za otroka. Kot začasni izpis zaradi bolezni se upošteva odsotnost 

otroka nad 15 strnjenih delovnih dni. V času odsotnosti otroka starši plačajo 50 % 

mesečnega prispevka staršev za program, v katerega je vključen. V tej višini plačila staršev 

je strošek neporabljenih živil že odštet. 

 

Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavljajo rezervacijo in 

začasen izpis otroka zaradi zdravstvenih razlogov le za otroka, za katerega se ne sofinancira 

oziroma financira plačilo staršev za otroka iz državnega proračuna. 

 

Program Cena 

Dnevni programi  

oddelek prvega starostnega obdobja  489 EUR 
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To določilo velja samo za starše otrok, za katere je Mestna občina Kranj po veljavnih predpisih 

dolžna kriti del cene programa, za druge starše pa samo v soglasju z občino, plačnico razlike med 

ceno programa in plačilom staršev. 

 

5. člen 

Pravica do znižanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne naslednjega meseca po 

vložitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec pred pridobitvijo pravice do znižanega 

plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica 

do znižanega plačila z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. 

 

6. člen 

V vrtec se lahko vključi v starostno homogeni oddelek prvega starostnega obdobja največ 14 otrok. 

 

7. člen 

Mestna občina Kranj bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 

programa predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev 

in ceno programa, ki nastane zaradi določitve vseh dodatnih znižanj po tem sklepu. 

 

8. člen 

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

od 15.12.2012 dalje. 

 

 

 

Pripravila: 

Darja Veternik, višja svetovalka 

 

 

Nada Bogataj Kržan                 Mohor Bogataj 

         Načelnica                Ž u p a n  

   

 

 

 

 

 

 

Priloga: 

- Predlog cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo Dobra teta d.o.o. 
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Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o.             Kranj, 05.11.2012 

Ručigajeva cesta 34 

4000 Kranj 

PE Pri Dobri Evi 

Ulica Lojzeta Hrovata 4b 

4000 Kranj 

 
Mestna občina Kranj 

Slovenski trg 1 

4000 Kranj 

 

ZADEVA: Predlog cene vzgojno-varstvenega programa v Zasebnem vrtcu s koncesijo  

Dobra teta d.o.o. 

ZASEBNI VRTEC DOBRA TETA d.o.o. izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnega 

programa za predšolske otroke Kurikulum za vrtce in je vpisan v razvid vrtcev pod 

zaporedno številko 183. 

ZASEBNI VRTEC DOBRA TETA d.o.o. izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnega 

programa v POSLOVNI ENOTI Pri Dobri Evi, Ulica Lojzeta Hrovata 4b, 4000 Kranj za 

dva oddelka. 

 

Na podlagi 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje za zasebni vrtec, ki ima koncesijo, sprejme odločitev o 

povečanem številu otrok v oddelku občina koncedentka.  

PE Pri Dobri Evi izpolnjuje pogoje Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, zato predlagamo, da se v obeh homogenih 

oddelkih I. starostnega obdobja določen normativ poveča za 2 otroka.  

 

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih določi ceno v zasebnem vrtcu s koncesijo občina 

koncedentka, zato predlagamo  ceno vzgojno-varstvenega programa za I. starostno obdobje. 

Cena programa je pripravljena v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen 

programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.  

Elementi za oblikovanje cen programov 

1. Stroški dela 

V zasebnem vrtcu Dobra teta d.o.o. PE Pri Dobri Evi oblikujemo plače strokovnih delavcev 

po 35. členu Zakona o vrtcih oz. v skladu z drugimi predpisi, ki veljajo za javne vrtce. 

Pri oblikovanju cene programa smo upoštevali Pravilnik o normativih in kadrovskih 

pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, Kolektivno pogodbo za javni sektor in 

Zakon za uravnoteženje javnih financ. 

Tabela 1: Struktura delavcev in masa plač 

Naziv delovnega mesta 

Št. zap. del. po 

del. urah po 

normativu 

Mesečni 

strošek 

Strošek na  

otroka 

vzgojiteljica predšolskih otrok 2 3.477,33 € 124,19 € 

pomočnica vzgojiteljice 2,5 2.636,01 € 94,14 € 
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pomočnica kuharja 0,5 538,60 € 19,24 € 

vodja + posl.sekr. + računovodja 0,5 1.008,78 € 36,03 € 

svetovalec 0,07 165,22 € 5,90 € 

povračilo hrane   422,40 € 15,09 € 

regres   273,91 € 9,78 € 

prevoz na delo   345,15 € 12,33 € 

    8.867,40 € 316,69 € 

Za delovanje potrebujemo 2 vzgojiteljici, 2 pomočnici vzgojiteljice, 0,5 pomočnice 

vzgojiteljice za zagotavljanje sočasnosti. Za nemoteno delovanje delilne kuhinje pa 

potrebujemo tudi 0,5 pomočnika kuharja. Izračun smo naredili na podlagi Pravilnika o 

spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje. Pri izračunu smo upoštevali, da bomo imeli eno skupino 

otrok starih od 1-2 in drugo 2-3 let. 

Delo vodje, poslovne sekretarke in računovodje bo opravljala ena  osebi v polovičnem 

delavniku. Računovodski servis nam pripravi le obračune plač in zavede račune in pripravi 

bilanco, vse preostalo pa moramo narediti znotraj podjetja. Sem spada vodenje in 

organizacija celotnega plačilnega toka in vodenje celotne dokumentacije. 

2. Stroški materiala in storitev 

Tabela 2: Struktura predvidenih stroškov materiala in storitev 

Stroški materiala in storitev   

 
Funkcionalni stroški objekta   Stroški na otroka 

električna energija 170,00 € 6,07 € 

ogrevanje 280,00 € 10,00 € 

voda, omrežnina 25,00 € 0,89 € 

odvoz smeti 50,00 € 1,79 € 

tekoče vzdrževanje poslovnega objekta 100,00 € 3,57 € 

zavarovanje odgovornosti in opreme 63,52 € 2,27 € 

najemnina 950,00 € 33,93 € 

čiščenje prostorov 300,00 € 10,71 € 

prevoz hrane 222,00 € 7,93 € 

skupaj 2.160,52 € 77,16 € 

 

Električna energija, ogrevanje, voda, omrežnina, odvoz smeti, najemnina in prevoz hrane so 

vse storitve, ki so definirane in ne predvidevamo nobenega nihanja cene. 

Tekoče vzdrževanje vključuje vsa manjša popravila, ki spadajo pod tekoče vzdrževanje 

objekta. 

Zavarovanje odgovornosti in opreme smo že sklenili pri Zavarovalnici Triglav in strošek 

porazdelili glede na število mesecev zavarovanja. 

Čiščenje prostorov bo izvajalo zunanje podjetje, ocena stroška je določena na podlagi ocene 

ur pospravljanja. 
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Tabela 3: Struktura predvidenih funkcionalnih stroškov osnovne dejavnosti 

Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti na mesec na otroka 

pisarniški material in storitve 25,00 € 0,89 € 

časopis, knjige in strokovna literatura 30,00 € 1,07 € 

drugi splošni mat. za otroke in stor. 50,00 € 1,79 € 

uniforme in službena obleka 45,00 € 1,61 € 

zdravila, sanitet. mat. 200,00 € 7,14 € 

telefon 60,00 € 2,14 € 

pošta in kurirske storitve 40,00 € 1,43 € 

izdatki za strokovno izobr. zaposlenih 75,00 € 2,68 € 

plačilo za plačilni promet 40,00 € 1,43 € 

nakup drobnega inventarja 35,00 € 1,25 € 

internet 40,00 € 1,43 € 

hišno perilo, ostali tekstil 15,00 € 0,54 € 

obvezne zdravst. storitve in varstvo pri delu 106,08 € 3,79 € 

računovodski servis 300,00 € 10,71 € 

Pranje perila 150,00 € 5,36 € 

Skupaj 1.211,08 € 43,25 € 

 

Pod postavko zdravila, sanitetni material spada vse potrebno za izvajanje nege otrok. 

Stroški, ki so šteti pod zdravstvene storitve in varstvo pri delu so zdravniški pregled, ocena 

tveganja, usposabljanje zaposlenih za varstvo pri delu in preostale stvari povezane z 

varstvom pri delu. 

Računovodski servis nam bo delal obračune plač in zavedel račune, tako da bodo lahko 

pripravili vse potrebno za bilanco. 

Pranje perila bo izvajalo zunanje podjetje in ocena stroškov pranja perila je narejena na 

podlagi pogostosti pranja. 

 

Drugi specifični namenske stroški 

Tabela 4: Struktura drugih specifičnih namenskih stroškov 

Drugi specifični namenski stroški   na otroka 

izdatki za reprezentanco          25,00 €             0,89 €  

Skupaj          25,00 €             0,89 €  

 

2.1. Stroški živil (obrazložitev)  

Naš dobavitelj hrane je Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo Kranj. Vsi obroki dnevno 

na otroka znašajo 2,83€. 

Tabela 5: Stroški nakupa živil in obrokov za otroke 
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zajtrk malica kosilo 

Obroki na 

dan/otrok 

0,73 € 0,43 € 1,67 € 2,83 € 

    

 

 

 

 

Tabela 6: Izračun cene programa na otroka 

  Stroški programa na otroka 

Stroški za dva 

oddelka 

Cena 

programa 

na otroka 

1 1. starostno obdobje     

2 Plače z dajatvami 7.825,94 € 279,50 € 

3 Regres za letni dopust 273,91 € 9,78 € 

4 Prehrana med delom 422,40 € 15,09 € 

5 Prevoz na delo in z dela 345,15 € 12,33 € 

6 Skupaj stroški dela (2+3+4+5) 8.867,40 € 316,69 € 

7 
Stroški nakupa živil in obrokov za 

otroke 1.428,00 € 51,00 € 

8 Funkcionalni stroški objektov 2.160,52 € 77,16 € 

9 Funkcionalni stroški osnovne dejavnosti 1.211,08 € 43,25 € 

10 Drugi specifični namenski stroški 25,00 € 0,89 € 

11 
Skupaj - stroški materiala in storitev 

(8+9+10) 3.396,60 € 121,31 € 

12 SKUPAJ STROŠKI 13.692,00 € 489,00 € 

 

Datum: 05.11.2012 Zasebni vrtec Dobra teta d.o.o. 

 Direktorica:Jana Fleišer          
 

 

 


