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A. UVOD 
 

1. Pravni temelji in razlogi za nov izračun cene 
 
Pravna podlaga za izračun oz oblikovanje nove cene vrtca: 

1. Zakon o vrtcih (Ur.l. RS št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo; Ur.l. RS št. 25/08) in 
2. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 

(Ur.l. RS št. 97/2003, 77/2005, 120/2005). 
3. Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 

(Ur.l. RS št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10). 
4. ZUJF (Ur.l. RS št. 40/12). 
 

Razlogi za nov izračun cene je uveljavitev Zakona za uravnoteženje javnih financ; Ur. L RS št. 
40 z dne 30.5.2012. S tem zakonom so se plače znižale za 8%, odpravljena so bila nesorazmerja 
v plačah, znižala se je prehrana za zaposlene, regres za letni dopust, dnevnice in kilometrine.  
 
 

2. Oblikovanje skupin za izračun cene vrtca 2012/13  
 
 
Pri pripravi predloga cene smo upoštevali optimalno organizacijo dela.  
 
Vrtec oblikuje ceno programov za otroke v oddelkih: 

•••• prvega starostnega obdobja od enega leta do treh let in 

•••• drugega starostnega obdobja od treh let do vstopa v šolo. 
 
Cena vrtca se izračunava na podlagi metodologije in sicer na število otrok, ki je določeno kot 
najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelkov, ne glede na to, koliko otrok je 
dejansko vključenih v oddelek. V primeru, da je število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je 
določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, je lokalna skupnost 
ustanoviteljica vrtca dolžna vrtcu zagotavljati sredstva v višini cene programa za število otrok, ki 
predstavlja razliko me dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativom.  
 
Po 34. členu Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske 
vzgoje je v oddelke lahko vključeno:  
 

I. starostno obdobje: homogeni oddelek najmanj 9 in največ 12 otrok, 
 
II. starostno obdobje: homogen oddelek 3-4 letnih otrok najmanj 12 in največ 17 otrok, 

starostno obdobje: homogeni oddelki 4-5 in 5-6 letnih otrok najmanj 17 in največ 22 
otrok. 
starostno obdobje: heterogeni oddelek 12 in največ 19 otrok.  
 

Ustanoviteljica je sprejela sklep o najvišjem številu otrok v oddelku za + 2 otroka. 
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Tabela 1: Oblikovane skupine in normativi 
 
ŠTEVILO OTROK PO SKUPINAH IN PROGRAMIH  

šolsko leto 2012/2013 - september 

skupina vzgojitelj/pomočnik 
jasli 

9 
jasli 

6 
jasli 

4 
vrtec 

9 
Vrtec 

6 
vrtec 

4 normativ št.  skupaj do    

   KOJSKO               normat. vpisanih normativa opomba 

1 I. starostna skupina                       

    10 2         7-10+2 12 12 0 heterogen 

2 II. starostna skupina                     2010/2011 

          14 3 1 10-17+2 19 18 1 homogeni 

3 II. starostna skupina                     2009 

          15 5   14-19+2 21 20 1 heterogen 

                        2006/2007/2008 

  skupaj Kojsko 10 2 0 29 8 1   52 50 2   

DOBROVO 
         I. starostno obd.                       

1 JASLI                     

  10 2         7-10+2 12 12 0 heterogen 

2 JASLI                     2010/2011 

    8 2 2       7-10+2 12 12 0 heterogen 

3 JASLI                     2010/2011 

  10 1 1       9-12+2 14 12 2 homogena  

II. starostno obd.                     2010 

4 VRTEC       16 3   12-17+2 19 19 0 homogen 

                        2009 

5 VRTEC       17 4   14-19+2 21 21 0 heterogen 

                        2008/2009 

6 VRTEC       14 6 1 14-19+2 21 21 0 heterogen 

                        2008/2009 

7 VRTEC       14 6 4 17-22+2 24 24 0 homogena 

                        2007/2008 

8 VRTEC       17 4   14-19+2 21 21 0 heterogen 

                        2007/2008 

11 skupaj Dobrovo 28 5 3 78 23 5   144 142 2   

                          

  skupaj K + D 38 7 3 107 31 6   196 192 4   

število prijavljenih otrok 

skupaj jasli 48 normativ 50 do normativa 2 

skupaj vrtec 144 normativ 146 do normativa 2 

skupaj  192 
skupaj 
normativ 196 4 

 
 
Cena je izračunana za 11 oddelkov oziroma za 196 otrok (za vsako starostno obdobje posebej).  
 

3. Problemi pri nastajanju skupin 
 
Izkušnje kažejo, da na ceno zelo pomembno vpliva starostna struktura v vrtec vključenih otrok. 
Ob vpisu otrok v vrtec se oblikujejo novi oddelki in s tem se spremenijo tudi normativi v 
posameznih oddelkih, kar pa pomembno vpliva na ceno.  
 
Organizacija oddelkov v našem vrtcu je v danih možnostih optimalna, ne more pa doseči 
optimalnosti, kakršno lahko dosegajo vrtci v večjih mestih z organizacijo homogenih oddelkov.  
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Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih določa, da je treba pri izračunu 
cene upoštevati najvišji normativ za število otrok ter tudi, da mora občina za vsa nezasedena 
mesta v vrtcu zagotoviti sredstva iz proračuna.  
 
 

B. OSNOVA OZ. ELEMENTI ZA IZRAČUN CENE PROGRAMOV    
 
Iz metodologije izhaja, da se kot elementi za oblikovanje cen programov upoštevajo: 

• stroški dela 
• stroški materialna in storitev, 
• stroški živil za otroke. 

 
Stroške, ki niso elementi za izračun cen po pravilniku, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z 
zakonom, aktom o ustanovitvi zavoda oziroma v skladu s pogodbo o financiranju zavoda. 
 
 
1. Stroški dela 
 
Sistematizacija delovnih mest se določa na podlagi števila oddelkov in otrok, ob uporabi 
normativov, določenih v Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje. Sistemizacija delovnih mest za leto 2012/2013, ki jo določi ravnatelj v 
sodelovanju s pomočnico ravnateljice v vrtcu, je potrjena tudi s strani ustanovitelja (štev. 
dokumenta 555).  
 
V izračunu so upoštevani stroški plač izplačane v skladu s Kolektivno pogodbo in aneksom h 
kolektivni pogodbi. Stroške dela predstavljajo zaposlene pedagoške delavke in druge strokovne 
delavke ali delavci v vrtcu.  
 
V izračunu so upoštevani stroški plač za naslednje število zaposlenih: 
 

 12          vzgojiteljic 
 10          pomočnic vzgojiteljic 
  1           pomočnica ravnateljice 
  0,367    svetovalne delavke 
  0,61      vzdrževalec-hišnik 
  4,10      kuharice in pomoč. kuharice 
  0,183   organizator prehrane 
  1,25     čistilke 
  0,88     perice 
  0,73     knjigovodje 
  0,73    administrativni delavec 
Skupaj 31,85 zaposlenih 

 
Med stroške dela se vštevajo: 

• premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, 
• bruto plače 
• prispevki plače 
• regres za letni dopust 
• povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela 
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• jubilejne nagrade 
 
Skupno za plače zaposlenih predstavlja: 
 
za vzgojiteljice        20.855,25      

za pomočnice vzgojiteljice        13.181,40      

za ostale režijske delavce         11.808,31      

(+pomočnica ravnateljice)  

Skupaj        48.091,82      

 
Obračunani prispevki na plače znašajo 16,10 % in so v višini 7.742,78 €. Skupaj predstavlja 
strošek dela 55.834,60 €. 
 
Ostali stroški dela so: 

• pri povračilu prehrane zaposlenim je upoštevan dnevni znesek na osebo 3,52 € 
• znesek kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja znaša   in je odvisen od 

delovne dobe zaposlenega v javnem sektorju. 
• jubilejne nagrade 
• regres za letni dopust  
• Prevozi na delo    

 
»Ustanovitelj vrtca zagotavlja vrtcu tudi sredstva za nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov 

vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe do 30 dni. O obsegu 
teh sredstev se dogovorita vrtec in lokalna skupnost ustanoviteljica na podlagi ugotovljene 
odsotnosti teh strokovnih delavcev in izračuna dodatnih stroškov njihovega nadomeščanja zaradi 
zagotavljanja nemotenega izvajanja programa, ki ga po izteku meseca, za katerega se zagotavlja 
dodatna sredstva, posreduje vrtec.«  8. člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen.  

 

2.  Stroški materiala in storitev 
 
Stroški materiala in storitev znašajo 42,50 € na otroka v dnevnem programu. Med te stroške so 
upoštevani vsi stroški potrebni za obratovanje vrtca: ogrevanje, elektrika, voda, plin, komunalne 
storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, zavarovalne premije, pisarniški material, 
stroški plačilnega prometa, telefonske storitve…  
 
Sredstva za pokrivanje stroškov iz naslova dejavnosti in nalog, potrebnih za izvajanje programa 
za predšolske otroke, ki niso všteti v ceno programa, vrtcu zagotavlja lokalna skupnost 
ustanoviteljica.  
 
Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem v 
skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z 
izvajanjem programa v okviru javne službe (odpravnine presežnim delavcem, zagotavljanje 
sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, zaposlitev delavcev, s katerimi se presegajo predpisani 
normativi, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva…).  
 
 
3. Stroški živil za otroke 
 
Stroški živil za otroke ostanejo nespremenjeni. 
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Stroški živil za otroke so v višini 39,60 € za 22 delovnih dni v mesecu, ko vrtec posluje oziroma 
1,80 € za dnevni program. V primeru odsotnosti otroka iz vrtca se staršem odbije odgovarjajoči 
znesek živila.. 
 
 
Tabela 2: Prehrana  
 
Cena prehrane za mesec znaša: 
 
 Strošek živil v ceni  
Obroki dnevna cena mesečna cena 
Malica 0,40 8,80 
Kosilo + malica (6 urni) 1,50 33,00 
Popoldanska malica 0,30 6,60 
9 urni program 1,80 39,60 
 
 

C. PREDLOG CENE 
 
Cilj predlagane cene je zagotavljanje nemotenega finančnega poslovanja vrtca, katerega 
ustanovitelj je občina Brda, zagotavljanje javne službe skladno s potrebami staršev in hkrati po 
predpisanih normativih in standardih.  
 
Vrtec vključuje v zadnjih letih tudi otroke s posebnimi potrebami, kar terja od vzgojnega osebja 
dodatne napore in dodatna sredstva.  
 
 
Tabela 3: Cena po oddelkih 2008/2009 do 2013 
 

besedilo 2008/2009 2009/2010 2013 indeks 

1. starostna skupina 1 2 3 3/2*100 

9 urni program 474,28 489,02 471,45 96,41 

6 urni program s 
kosilom  380,3 392,53 380,61 96,96 

4 urni krajši program  314,62 326,32 311,09 95,33 

2. starostna skupina         

9 urni program  360,81 371,63 359,8 96,82 

6 urni program s 
kosilom  305,7 315,22 305,18 96,81 

4 urni krajši program  235,19 241,2 232,94 96,58 

 
 
Zaradi vseh sprememb naštetih v tem predlogu, predlagamo nove cene, ki naj bi veljale od 
1.1.2013 dalje. 
 
Predlagamo, da Občinski svet Dobrovo sprejme sklep o določitvi cen vzgojno-varstvenih 
programov vrtca Dobrovo za leto 2013. 
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D. PRIMERLJIVOST CEN Z DRUGIMI OBČINAMI 
 

Kljub podatkom, ki jih zbira MŠŠ po enotnih kriterijih, je primerljivost cen med občinami 
zelo vprašljiva. Na to vpliva več dejavnikov: 
 
• Številne občine nekatere stroške poravnavajo direktno vrtcem in niso vključeni v ceni 

vrtca. 
• Nekatere občine izračunano ceno procentualno znižajo za plačilo staršem in nastalo 

razliko do ekonomske cene spet pokrivajo iz proračuna. Tudi v teh primerih so prikazane 
cene nižje od dejanskih.  

• Delež stroškov dela v vrtcih predstavlja največji strošek, ki se giblje od 78 % do 85 % 
cene vrtca. Od tega je odvisna struktura zaposlenih, ki je zelo pomemben dejavnik. 
Zaposleni z napredovanji in z doseženimi predpisanimi nazivi povečujejo stroške dela in 
posledično ceno, prav tako delovna doba. In obratno: stroški dela vzgojnega osebja, ki 
nazivov in napredovanj še ni doseglo (zlasti mlajši) so nižji.  

• Oblikovani oddelki glede na starost otrok in normativi (od 12-14, in za drugo starostno 
obdobje od 17-24 otrok).  

 

E. OBRAZLOŽITEV 
 
Cena oskrbnine v vrtcu je nižja zaradi stroška dela, kar je posledica uveljavitve ZUJF-a, ki 
zmanjšuje plačo, znižuje stroški regresa in druge stroške dela. 
 
 
 
 
OŠ DOBROVO 
Ravnateljica: Vesna Filej 
Računovodja: Vesna Brešan  
 
 
 
 
 
 


