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UVOD: 
 
Sedaj veljavne cene programov javnih vrtcev so bile uveljavljene z 01.10.2012. Dne 23.06.2014 je javni 
zavod Vrtec »Otona Župančiča« Slovenska Bistrica, posredoval predlog za znižanje cen  programov vrtca. 
In sicer je predlagal naslednje cene: 

1. Starostno obdobje: 395,47€, 
2. starostno obdobje: 288,72€, 
Kombinirani oddelek: 309,55€ 

 
 Predlagana cena je oblikovana na osnovi dejanskega števila vključenih otrok in glede na dejansko 
kadrovsko  strukturo zaposlenih v vrtcu. 
 
Skladno z 28. členom Zakona o vrtcih in 4. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v 
vrtcih, ki izvajajo javno službo so elementi za oblikovanje cen programov: 
 

1. stroški dela, 
2. stroški materiala in storitev in 
3. stroški živil za otroke. 

 
 
1. Stroški dela vključujejo sredstva za plače, prispevke in davek delodajalca, premije  
    kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja in druge osebne prejemke za zaposlene      
    v vrtcih, oblikovana v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo. 
 
2. Stroški materiala in storitev v cenah programov vrtcev vključujejo: 
 

• funkcionalne stroške objektov vrtcev (ogrevanje, elektrika, plin, voda, komunalne 
storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje  

• in tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, uporaba in vzdrževanje vozil za prevoz 
prehrane) in 

• funkcionalne stroške osnovne dejavnosti (didaktična sredstva in igrače, permanentno 
izobraževanje, obvezni zdravstveni pregledi in storitve varstva pri delu, hišno perilo, 
pisarniški material, drobni inventar). 

 
3. V stroških živil za otroke so zajeti stroški, ki se nanašajo na načrtovano porabo živil za pripravo zajtrka, 
kosila in malice na otroka. 
 
 
Pri oblikovanju cen programov  je Vrtec  upošteval naslednje elemente: 
 

1. Število vključenih otrok 
Število vključenih otrok je v mesecu juniju 2014 znašalo 1322, od tega: 

- občina Slovenska Bistrica 902 otrok, 
- občina Poljčane 175 otrok, 
- občina Oplotnica 154 otrok in 
- občina Makole 91 otrok. 

 
Ker je ponekod število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje 
posamezne vrste oddelka, se občinam ustanoviteljicam zaračuna razliko med dejanskim številom otrok v 
oddelku in najvišjim normativom: 

- občina Slovenska Bistrica 59 otrok, 
- občina Poljčane 21 otrok, 
- občina Oplotnica 6 otrok in 
- občina Makole 4 otroci. 
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Cena programa je tako oblikovana na 1412 otrok. Pri izračunu cene za 2. starostno obdobje sta bila 
narejena dva izračuna, in sicer izračun cene na oddelek s 24 otroki in izračun cene na oddelek z 21 otroki. 
Cena programa za 2. starostno obdobje je tako oblikovana, kot povprečje izračuna obeh cen. 
 

2. Bruto plače zaposlenih 
 

Bruto plače zaposlenih v vzgoji in izobraževanju za izvajanje programa so 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), 

- 6-urna sočasna prisotnost je tudi v oddelkih na samostojnih lokacijah (bloki Čebelica, Zgornja 
Polskava - KUD, Spodnja Polskava – blok, Pragersko – stari vrtec, Kebelj – obe lokacij-šola in 
večnamenski prostor, Studenice, Oplotnica – dvorana Mileni). 

 
Tabela št. 1 
Povprečne plače zaposlenih: 
NAZIV POVPREČNA BRUTO PLAČA v EUR 
Vzgojiteljica 1.757,04  
Pomočnica vzgojiteljice  997,39  
Vodstveno strokovni delavec 2.459,94  
Računovodsko-administrativni delavec 1.252,05 
Tehnični delavec 829,28 
 
 
Za 1. starostno obdobje tako znaša višina bruto plač na oddelek 3.619,43 EUR in prispevki delodajalca 
582,73 EUR, za kombinirani oddelek je znesek bruto plač 3.549,75 EUR in prispevki 571,51 EUR ter za 2. 
starostno obdobje 3.759,33 EUR in prispevki 605,25 EUR. 
 

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 3,61 EUR/dan, kar pomeni 10,81 EUR/otroka, 
• nadomestilo za prevoz do delovnega mesta je upoštevano v višini 8.607,53 EUR mesečno, kar 

pomeni 1,48 EUR/otroka, 
• premije za kolektivno pokojninsko zavarovanje so upoštevane v višini 2.083,33 EUR mesečno, kar 

pomeni 1,48 EUR/otroka, 
• regres za letni dopust v skupni višini 109.094,00 EUR za 233 zaposlenih, kar pomeni 77,26 

EUR/otroka; višina regresa je različna in je odvisna glede na plačilni razred zaposlenega, 
• jubilejne nagrade so upoštevane v višini 1.299,41 EUR za 4 zaposlene, kar pomeni 0,08 Eur/otroka, 
• solidarnostne pomoči in odpravnine ob upokojitvi med drugimi stroški dela niso upoštevane. 

 
4. Stroški materiala in storitev 

 
Stroški materiala in storitev so v predlogu upoštevani v višini kot so bili potrjeni s finančnim planom za leto 
2014 na 4. redni seji Sveta zavoda Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica, dne 03.03.2014. 
Stroški materiala in storitev brez stroškov živil in didaktičnih sredstev so upoštevani v višini 678.500,00 EUR, 
in tako znašajo 40,04 EUR na otroka za dnevni program. V letu 2012, ko je bila sprejeta do danes veljavna 
cena programa, so ti stroški znašali 43,02 EUR na otroka za dnevni program. 
Stroški didaktičnega materiala so upoštevani v višini 45.000,00 EUR letno, kar pomeni 2,66 EUR na otroka. 
 
Porabljena živila so upoštevana v višini 28,22  EUR na otroka na mesec. Dnevni odbitek glede na število 
izbranih obrokov tako znaša za zajtrk 0,32 EUR , malico 0,22 EUR in kosilo 0,74 EUR dnevno, vsi obroki 
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skupaj pa 1,28 EUR dnevno. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena progama zniža za 
stroške neporabljenih živil. 
 
Tabela št. 2 
Cena prehrane znaša: 
 
Obrok Cena prehrane dnevno v EUR Cena prehrane mesečno v EUR 
Zajtrk 0,81 17,82 
Malica 0,55 12,10 
Kosilo 1,88 41,36 
SKUPAJ 3,24 71,28 
 
 
Tabela št. 3 
Primerjava cen programov v nekaterih drugih vrtcih po Sloveniji: 
 

Občina/Vrtec 
1. starostno 

obdobje 
2. starostno 

obdobje 
Kombinirani 

oddelek 

Ptuj 420,02 EUR 338,09 EUR 389,78 EUR 

Slovenske Konjice 444,56 EUR 306,82 EUR 319,10 EUR 

Rogaška Slatina 429,00 EUR 324,00 EUR 361,00 EUR 

Šmarje pri Jelšah 406,00 EUR 310,00 EUR 340,00 EUR 

Maribor 453,11 EUR 325,86 EUR - 

Hoče - Slivnica 485,18 EUR 327,34 EUR - 

Ruše 434,09 EUR 338,32 EUR 367,48 EUR 

Pesnica 456,00 EUR 311,00 EUR - 

Miklavž 444,00 EUR 344,00 EUR 393,00 EUR 

Medvode 472,50 EUR 312,33 EUR 356,71 EUR 

Rače – Fram 400,58 EUR 280,80 EUR 300,64 EUR 

Velenje 428,70 EUR 318,32 EUR 335,37 EUR 

Celje 431,70 EUR 325,97 EUR 361,25 EUR 
Slovenska Bistrica, Makole – veljavna 
cena 403,06 EUR 299,69 EUR 321,50 EUR 
Slovenska Bistrica, Makole – 
predlagana cena 395,00 EUR 288,00 EUR 309,00 EUR 
 
 
Po pridobitvi podatkov s strani javnega zavoda in upoštevajoč dejstvo , da so se stroški  dela, ki v ceni 
programa predstavljajo 80% vseh stroškov znižali povprečno za 3,10%, je pripravljen nov predlog  
ekonomskih  cen programov  v vrtcih, kjer se  predlaga povprečno znižanje cen programov za 3,10%. 
 
Tabela št. 4 
Predlog cen  za programe vrtca: 
 

 
Prvo starostno 

obdobje 
Drugo starostno 

obdobje 
Kombinirani oddelek 

Predlagane cene 395,00 EUR 288,00 EUR 309,00 EUR 
Veljavna cena 403,00 EUR 299,69 EUR 321,20 EUR 
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FINANČNE POSLEDICE 
 
Samo sprejetje sklepa bo letne stroške Občine znižalo za cca 4.500 EUR. Vendar pa celotni 
stroški rednega delovanja, ki jih mora pokriti občina ne bodo nižji, saj je v vrtec vključeno večje 
število otrok. 
 
 
PREDLOG SKLEPA:  
 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da sprejme sledeči sklep: 
 
 

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 službo (Uradni list RS, št. 97/03,77/05 in 120/05) in določil Statuta Občine Makole 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2007) je Občinski svet Občine Makole na svoji  . redni seji , 
dne   , sprejel 
 
 

S K L E P 
o cenah programov Vrtca "Otona Župančiča" Slovenska Bistrica  na območju občine Makole 

 
 

1. člen 
 

CENE PROGRAMOV VRTCEV SO: 
 

Vrsta programa 
Cena programa v 

EUR 

Prvo starostno obdobje (1 do 3 let) 395,00 

Drugo starostno obdobje (3 do 6 let) 288,00 

Kombinirani oddelek (1 do 6 let) 309,00 

 
2. člen 

CENE PREHRANE SO: 

Obroki Dnevno v EUR Mesečno v EUR 

Zajtrk 0,81 17,82 

Malica 0,55 12,10 

Kosilo 1,88 41,36 

 Skupaj 3,24 71,28 
 

3. člen 
 
Pri dnevni odsotnosti se odbijajo stroški živil v višini 
 

Obroki Dnevno v EUR 

Zajtrk  0,32 

Malica 0,22 

Kosilo 0,74 

Skupaj 1,28 
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4. člen 
 

Starši otrok, za katere je Občina Makole po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa 
predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni 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 dolžni 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 Makole po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene 
programa predšolske vzgoje v vrtcu in jim državni proračun ne sofinancira plačila programov, enkrat 
v koledarskem letu uveljavljajo 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 Makole obvesti pristojni vrtec o upravičeni oprostitvi 
plačila. 
 

5. člen 
 
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o cenah programov vrtcev na območju občine 
Makole, številka 900-6/2012-17, z dne 18.09.2012 (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/2012). 
 

6. člen 
 
Ta sklep začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 
01.09.2014 dalje. 

 
 

 
 
 

Alojz Gorčenko  
Župan 

Občine Makole 
 
 


