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SKLEP
o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina

1. CENE PROGRAMOV OTROŠKEGA VRTCA AJDOVŠČINA
Cene programov, ki jih izvaja Otroški vrtec Ajdovščina, znašajo mesečno na otroka:
skupna cena
(v evrih)

strošek
hrane
v skupni ceni
(v evrih)

DNEVNI PROGRAMI
(6 do 9 ur)
Oddelki prvega starostnega obdobja (1-3 let)

441,07

38,72

Oddelki drugega starostnega obdobja (3-6 let)

308,11

38,72

Kombinirani oddelki

327,95

38,72

POLDNEVNI PROGRAMI s kosilom
(4 do 6 ur)
Oddelki prvega starostnega obdobja (1-3 let)

358,71

33,88

Oddelki drugega starostnega obdobja (3-6 let)

255,03

33,88

Kombinirani oddelki

270,13

33,88

Cena ure za daljšo prisotnost otroka v vrtcu, kot je določena za posamezni program, ki jo
plačajo starši, znaša 7,10 evra.
Oddelke s poldnevnim programom vrtec oblikuje v večjih enotah, v kolikor je v tak oddelek
vpisanih 12 otrok prvega starostnega obdobja oziroma 21 otrok drugega starostnega
obdobja. Sprememba programa med šolskim letom ni možna.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se mesečna cena zmanjša za dnevne
stroške hrane, z upoštevanjem povprečno 22 dni na mesec. Zmanjšanje cene se upošteva,
od naslednjega dne po obvestilu staršev.
Prosta mesta do maksimalnega normativa v Otroškem vrtcu Ajdovščina, Občini Ajdovščina in
Vipava doplačujeta vsaka za oddelke na svojem območju.
2. ODSOTNOSTI OTROK
Starši otrok, za katere sta Občini Ajdovščina in Vipava po veljavnih predpisih dolžni kriti del
cene programa, lahko uveljavljajo dodatno znižanje oziroma oprostitev plačila za daljšo
odsotnost otroka v vrtcu zaradi:
a.) zdravstvenih razlogov
Če otrok zaradi bolezni neprekinjeno ne obiskuje vrtca več kot 20 zaporednih delovnih dni,
se staršem za dneve odsotnosti obračuna 50 % cene, ki jo plačujejo v skladu z Zakonom o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Znižano plačilo uveljavljajo starši s pisno vlogo in
zdravniškim potrdilom, ki ju predložijo vrtcu, v katerega je otrok vključen najkasneje 5 dan po
končani odsotnosti. Starši, ki uveljavijo navedeno znižanje plačila, niso upravičeni še do
zmanjšanja plačila stroškov hrane za dneve odsotnosti po predzadnjem odstavku prve točke
tega sklepa.
b.) poletnih dopustov oziroma počitnic
Za odsotnost otroka v strnjenem trajanju najmanj 20 delovnih dni v obdobju poletnih počitnic,
od 20. junija do 10. septembra, so starši oproščeni enomesečnega plačila vrtca, ki ga
plačujejo v skladu z Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Starši uveljavljajo
oprostitev s pisno vlogo, ki jo predložijo vrtcu, v katerega je otrok vključen, najpozneje osem
dni pred načrtovano odsotnostjo.
Za uveljavljanje znižanega plačila oziroma oprostitev plačila iz te točke, za otroke, ki so
vključeni v Otroški vrtec Ajdovščina, morajo imeti starši otrok poravnane vse finančne
obveznosti do Otroškega vrtca Ajdovščina.
Vrtec, v katerega je otrok vključen izda o znižanem plačilu oziroma oprostitvi plačila sklep,
zoper katerega je možna pritožba na župana občine.
Občini Ajdovščina in Vipava zagotavljata vrtcem iz te točke sredstva za plačilo razlike med
znižanim plačilom in ceno programa.

3. KONČNA DOLOČBA
Sklep začne veljati 1. 12. 2015.
Številka:
Datum:

Številka:
Datum:
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Ivan PRINCES, s.r.

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej BEOČANIN, s. r.

MNENJE ODBORA:
Na 10. redni seji dne 11. 11. 2015 je Odbor za družbene zadeve sprejel
mnenje
da se s predlaganim Sklepom o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina strinja ter
predlaga, da občinski svet sklep sprejme.
PREDSEDNIK ODBORA
Ivan VODOPIVEC, s. r.

OBRAZLOŽITEV
1. Pravni temelj:
Na podlagi Zakona o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz:
- javnih sredstev
- sredstev ustanovitelja
- plačil staršev ter
- donacij in drugih virov.
Osnova za plačilo staršev in sredstev ustanovitelja je cena programa, v katerega je vključen
otrok. Zakon o vrtcih določa tudi, da cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
predlaga vrtec, določi pa pristojni organ občine ustanoviteljice - predlog vrtca za uskladitev
oziroma povišanja cen mora občina ustanoviteljica obravnavati najpozneje v 60 dneh po
predložitvi predloga.
Oblikovanje cene programa:
Način oblikovanja cene programa v vrtcu določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Pravilnik določa metodologijo, po kateri se
določajo splošni elementi za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Kot
elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo:
- stroški dela zaposlenih v vrtcu,
- stroški materiala in storitev,
- stroški živil za otroke.
Posamezni elementi se pri oblikovanju cene dnevnega, poldnevnega in krajšega programa
uporabljajo sorazmerno z dolžino trajanja programa.
Cene programov, oblikovane po tej metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev in
izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom
Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost, v kateri ima stalno prebivališče skupaj z
otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj
eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec
za dohodnino v Republiki Sloveniji.

Stroški dela se obračunajo le za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu
s predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon (Zakon o vrtcih) in na njegovi podlagi sprejeti
podzakonski predpisi (Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje) ter v skladu s potrjeno sistemizacijo. Stroški dela vključujejo plače,
obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela kot so regres, povračila stroškov
prehrane med delom, prevoza na delo in z dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi,
solidarnostne pomoči.
Stroški materiala in storitev so
- funkcionalni stroški objektov: ogrevanje, elektrika, plin, voda, komunalne storitve,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje prostorov, tekoče vzdrževanje
prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov, uporaba in
vzdrževanje vozil za prevoz hrane
- funkcionalni stroški osnovne dejavnosti: didaktična sredstva in igrače, stalno
strokovno izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo, obvezne zdravstvene
storitve in varstvo pri delu, hišno perilo, pisarniško poslovanje, drobni inventar
- drugi specifični namenski stroški.
Stroški živili so stroški za nabavo hrane za otroke za poldnevni in celodnevni program.
Med elemente cene ne sodijo: stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcu 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, zaposlitve delavcev, s katerimi se
presegajo predpisani normativi, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih
priprav, nadomestila delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški
sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, sredstva za
nadomeščanje vzgojiteljev in pomočnikov vzgojiteljev v primeru bolezni do 30 dni, dodatni
stroški za otroke s posebnimi potrebami (spremljevalec gibalno oviranih otrok..). Stroške, ki
niso v cenah programov, vrtcem krije občina ustanoviteljica iz svojega proračuna.
Na podlagi metodologije mora biti ekonomska cena izračunana 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. To pomeni, da je v primeru, da je število otrok v
oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne
vrste oddelka, občina dolžna vrtcu zagotavljati sredstva v višini cene programa brez živil za
število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim
normativom. Vsako prazno mesto do maksimalnega normativa je torej breme občine, zato je
potrebno oblikovati oddelke čimbolj racionalno.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
nalaga občinam obveznost, da natančnejša pravila o odsotnostih otrok in načinih
obračunavanja v teh primerih določi s sklepom (npr. da določijo razloge, ki se štejejo kot
opravičena odsotnost, prvi dan upoštevanja otrokove odsotnosti..). Že na podlagi
navedenega Pravilnika se za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, cena programa
zniža za stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost
zavezanka. Ima pa občina na podlagi 17. člena navedenega Pravilnika tudi možnost, da
določi za starše dodatne ugodnosti pri obračunu plačil staršev v primeru otrokove odsotnosti
zaradi bolezni oziroma druge opravičene odsotnosti (npr. poletni izpis..). Če občina staršem
prizna popust oziroma nižje plačilo npr. med počitnicami ali zaradi bolezni, mora hkrati
zagotoviti tudi plačilo celotne razlike med plačilom staršev v času te odsotnosti in ceno
programa, razen stroškov živil.

2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepa:
V Občini Ajdovščina smo cene programov vrtca nazadnje uskladili s 1.1.2014. Glede na
sprejeti dogovor med sindikati in Vlado glede politike plač v javnem sektorju za leto 2016, ki
povišuje stroške dela zaposlenih v vrtcu, je OV Ajdovščina predlagal novo uskladitev cen
programov, ki naj bi veljale od 1.12.2015. Predlagane nove cene so izračunane upoštevajoč
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in
veljavno zakonodajo na področju vrtcev. Pri izračunu cene je tako upoštevan najvišji
normativ za oblikovanje oddelkov (predvideno stanje oddelkov na 1.9.2015), kar pomeni, da
bosta morali občini ustanoviteljici (vsaka za vrtce na svojem območju) doplačevati prosta
mesta do maksimalnega normativa. Ker ima vrtec predvideno oblikovanje kombiniranih
oddelkov, je izračunana tudi cena za kombinirane oddelke (cena programa je zneskovno
med ceno programa za prvo starostno in drugo starostno obdobje). Skladno z zakonodajo
bodo starši morali celo šolsko leto plačevati ceno programa, v katerega bo otrok vključen (Po
Zakonu o vrtcih so v primeru, da je otrok vključen v program 1. starostnega obdobja, med
letom pa dopolni starost treh let, starši dolžni še vedno plačevati tisto ceno, ki je določena za
program, ki ga otrok dejansko obiskuje.). Oddelke s poldnevnim programom bo vrtec
oblikoval v večjih enotah, v kolikor bo v tak oddelek vpisanih 12 otrok prvega starostnega
obdobja oziroma 21 otrok drugega starostnega obdobja. Sprememba programa med šolskim
letom ne bo možna.
V prilogi so obrazložitve posameznih elementov pri izračunu cene, ki jih je pripravil Otroški
vrtec Ajdovščina in pa kalkulacije cen za posamezne programe vrtca. Cena poldnevnega
programa je izračunana iz cen celodnevnih programov v višini 75 % bruto plače in
prispevkov, cena hrane pa je odvisna od cene in števila obrokov, ki so v programu. Cena ure
za daljšo prisotnost otroka v vrtcu, kot je določena za posamezni program, ki jo plačajo
starši, je izračunana ob upoštevanju povprečnega stroška nadure pomočnice vzgojiteljice v
vrtcu.
Zvišanje cen za celodnevne programe znaša za prvo starostno obdobje 6,24 %, za drugo
starostno obdobje 4,47%, za kombinirani oddelek pa je cena za 1,37% nižja. Različen
dvig/znižanje cene je posledica različne strukture strokovnih delavcev v posameznih
programih, ker se pri izračunu stroškov dela za posamezni program upoštevajo dejansko
zaposleni strokovni delavci (vzgojiteljice in pomočnice) v posameznem programu.
Zvišanje cen je posledica zvišanja stroškov dela in višjih cen živil. V decembru 2015 so
zaposleni, ki so v mesecu marcu ali aprilu izpolnili pogoje za napredovanje, pridobili tudi
pravico do plače. Zaposlenih, ki napredujejo v plačne razrede je v vrtcu 62, v nazive pa 18,
upoštevati je potrebno tudi, da nekateri napredujejo za 2 PR, če izpolnjujejo pogoje. V novem
predlogu cen je upoštevan tudi višji znesek regresa za letni dopust, ki za zaposlene do
vključno 30 PR znaša 790,73 evrov (minimalna plača), za zaposlene od 31. do 40. PR 696
evrov, od 41. do 50 PR 450 evrov, od 51. plačnega razreda dalje pa znaša regres 350 evrov.
Upoštevana je tudi spremenjena premija kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja. Povišana plačna lestvica, ki stopi v veljavo s 1.9.2016, v ceni ni bila
upoštevana. Materialni stroški so nižji. Podrobnejšo obrazložitev novega predloga cen je
podal vrtec (priloga).
Primerjava trenutno veljavnih in predlaganih cen programov OV Ajdovščina:
od 1.1.2014 do 30.11.2015
strošek
hrane v
skupni
ceni

skupna cena

strošek
hrane v
skupni ceni

nova skupna
cena /
trenutna
skupna cena
v%

novi
strošek
hrane /
trenutni
strošek
hrane v
%

od 1.12.2015 naprej

skupna cena

DNEVNI PROGRAMI
prvo starostno obdobje (1 do 3 let)

415,18

34,76

441,07

38,72

106,24%

111,39%

drugo starostno obdobje (3 do 6 let)

294,93

34,76

308,11

38,72

104,47%

111,39%

kombinirani oddelki

332,50

34,76

327,95

38,72

98,63%

111,39%

POLDNEVNI PROGRAMI (s kosilom)
prvo starostno obdobje (1 do 3 let)

338,52

prvo starostno obdobje (1 do 3 let) - brez kosila

30,36

/

drugo starostno obdobje (3 do 6 let)

/
245,14

drugo starostno obdobje (3 do 6 let) - brez kosila

/

Primerjava sprejetih cen vrtca (dnevni programi) po letih
1.4.2008

1.9.2012

1.1.2014

111,59%

104,03%

111,59%

0,98%

111,59%

/

/

270,13

33,88

2012/08

2014/12

indeks

indeks

/

2015/2014

1.12.2015

DNEVNI PROGRAMI
prvo starostno obdobje
(1 do 3 let)
drugo starostno
obdobje (3 do 6 let)
kombinirani oddelki

33,88
/

30,36

105,96%
/

255,03
/

274,03

33,88
/

30,36

/

kombinirani oddelki

358,71
/

indeks

458,50

401,59

415,18

441,07

87,59

103,38

106,24

327,19

291,51

294,93

308,11

89,10

101,17

104,47

311,22

332,50

327,95

106,83

98,63

/

Primerjava veljavnih cen programov v javnih vrtcih v drugih občinah:
Cene dnevnega programa
Občina
AjdovščinaVipava
AjdovščinaVipava nova cena
Nova Gorica
Bovec
Šempeter Vrtojba

Prvo
starostno
obdobje
415,18

drugo starostno
obdobje
294,93

Kombiniran
oddelek
332,50

Veljavnost od

441,07

308,11

327,95

1.12.2015

474,09
471,78
422,34

322,33
331,29
281,51

352,85

1.3.2015
1.2.2015
1.9.2015

333,41

1.1.2014

Prikaz plačil staršev po dohodkovnih razredih glede na trenutno veljavno in novo
predlagano ceno
Dohodkovni Veljavna jaslična
Nova jaslična cena OV
cena OV
razred

razlika v plačilu
staršev

415,18

441,07

10%

41,518

44,107

2,589

20%

83,036

88,214

5,178

30%

124,554

132,321

7,767

35%

145,313

154,3745

9,0615

43%

178,5274

189,6601

11,1327

53%

220,0454

233,7671

13,7217

66%

274,0188

291,1062

17,0874

77%

319,6886

339,6239

19,9353

razlika v ceni

25,89

Veljavna cena Ov
drugo Nova cena Ov za
Dohodkovni za
starostno
starostno obdobje
razred
obdobje

drugo razlika v plačilu
staršev

294,93

308,11

10%

29,493

30,811

1,318

20%

58,986

61,622

2,636

30%

88,479

92,433

3,954

35%

103,2255

107,8385

4,613

43%

126,8199

132,4873

5,6674

53%

156,3129

163,2983

6,9854

66%

194,6538

203,3526

8,6988

77%

227,0961

237,2447

10,1486

razlika v ceni

13,18

Veljavna cena Ov
Dohodkovni
Nova cena Ov za kombinirane razlika v plačilu
za
kombinirane
razred
oddelke
staršev
oddelke
332,5

327,95

10%

33,25

32,795

-0,455

20%

66,5

65,59

-0,91

30%

99,75

98,385

-1,365

35%

116,375

114,7825

-1,5925

43%

142,975

141,0185

-1,9565

53%

176,225

173,8135

-2,4115

66%

219,45

216,447

-3,003

77%

256,025

252,5215

-3,5035

razlika v ceni

-4,55

V 2. točki sklepa z naslovom »Odsotnosti otrok« so določene oprostitve oziroma znižanja
plačil v primeru daljše odsotnosti zaradi bolezni in poletnih počitnic. Dodatne ugodnosti so
urejene tako kot v lanskem letu. Do oprostitve oziroma znižanega plačila so upravičeni vsi
starši, ki imajo pravico uveljavljati znižano plačilo (imajo skupaj z otrokom stalno bivališče v
občini) v občinah Ajdovščina in Vipava, ne glede v katerem vrtcu imajo otroka, tudi v vrtcih
izven občin Ajdovščina in Vipava.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepa:
V proračunu Občine Ajdovščina se za delovanje vrtca zagotavljajo sredstva na postavki 19005
razlika med prog. in plačili staršev – OV Ajdovščina. Predlagana nova cena je v primerjavi z
zadnjo sprejeto ceno v letu 2014, višja predvsem zaradi povečanih stroškov dela zaposlenih.
V proračunu za leto 2016 so sredstva potrebna za zagotavljanje razlike cene programov vrtca
planirana na podlagi sredstev potrebnih za plačilo stroškov vrtca v letu 2015, povečana za
predviden dvig cene zaradi napredovanj s 1.12.2015. Ob upoštevanju nove cene, izpisa
šoloobveznih otrok, vpisa novih otrok (na območju Občine Ajdovščina s šolskim letom
2015/2016 deluje 41 oddelkov) in predvidenega deleža, ki ga sofinancira občina Ajdovščina
(67%), starši v povprečju plačajo 28% cene programa, 5% pa ministrstvo (za drugega otroka),
znaša ocena stroškov za programe vrtca 2.046.000. Natančnejšo oceno sredstev se lahko
pripravi po sprejemu cene, točnih podatkih o izpisih in morebitnih novih vpisih.
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s r.

Priloge:
Predlog cen Otroškega vrtca Ajdovščina

OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA
Pot v Žapuže 14
AJDOVŠČINA
Štev.: V 687/2015
Datum: 11.11.2015
OBČINA AJDOVŠČINA
OBČINA VIPAVA
Zadeva: Predlog cen programov vrtca 1.12.2015
Priloženo Vam pošiljamo predlog cen programov vrtca za posamezne programe od
1.12.2015 dalje. Izračun smo oblikovali na podlagi dejanskega števila skupin in normativov
za posamezne skupine ter zaposlenih po potrjeni sistemizaciji za šolsko leto 2015/2016.
Cene so pripravljene v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih, ki izvajajo javno službo, Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za področje
predšolske vzgoje ter sklepom o uporabi normativov za oblikovanje oddelkov in soglasje k
sistemizaciji Otroškega vrtca Ajdovščina št. 602-1/2013 z dne 24.6.2015 občine Ajdovščina
in št. 602-1/2015-2 z dne 9.7.2015 občina Vipava.
Stroški dela
Izračunani so za število zaposlenih na podlagi potrjene sistemizacije delovnih mest za šolsko
leto 2015/2016. Vključujejo plače, obvezne prispevke delodajalcev in druge stroške dela –
regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in iz dela,
jubilejne nagrade ter odpravnine ob upokojitvi z veljavno zakonodajo. V predlogu cen za
posamezno starostno obdobje smo upoštevali delavce, ki delajo v tej starostni skupini
(vzgojiteljice, pomočnice vzgojiteljic, sočasnost). Ves ostali kader smo upoštevali pri vseh
vključenih otrocih, ne glede na starost otrok enako (vodstveni delavci, svetovalni delavki,
organizator prehrane in zdravstveno higienskega režima, tehnično osebje).
V šolskem letu 2015/2016 imamo na novo zaposleno 1,0 svetovalno delavko, 1,0
organizatorja prehrane in zdravstveno higienskega režima (prejšnje šolsko leto 2014/2015
0,5 delavca), 0,5 kuharice ter 1,25 kuharske pomočnice. Strošek dela navedenih delavcev
mesečno znaša 5.500,00 EUR.
S 1.12.2015 se bodo začela izplačevati napredovanja v plačne razrede in nazive, ki so bila
štiri leta zamrznjena. V plačne razrede napreduje 62 delavcev, predlog za napredovanje v
naziv pa je oddalo 18 strokovnih delavcev. Strošek napredovanja v plačne razrede in nazive
znaša 7.400,00 EUR mesečno.
Pri izračunu stroška plače je upoštevana trenutno veljavna plačna lestvica, ki bo veljala do
31.8.2016. Na podlagi podpisanega dogovora med vlado in sindikati naj bi se le-ta vrnila na

raven kot je veljala 1.6.2012 s 1.9.2016. Vrednost plačnih razredov po tej lestvici bomo
upoštevali pri novem izračunu, ki ga bomo predvidoma pripravili v jeseni leta 2016.
Regres za letni dopust je v izračunu cen upoštevan kot je določen v dogovoru med vlado in
sindikati. Za leto 2016 se je znesek regresa zaposlenim, uvrščenim do vključno 15. plačnega
razreda dvignil za 98,73 EUR, od 16. do vključno 30. plačnega razreda dvignil za 306,33
EUR, od 31. do vključno 50. plačnega razreda dvignil za 350,00 EUR.
Potni stroški, regres za prehrano, jubilejne nagrad in odpravnine ob upokojitvi so izračunani
po dejanskem stanju. V letu 2016 bo prejelo jubilejno nagrado devet delavcev, v letošnjem
letu le šest. Delavci, ki so člani sindikata imajo od 1.6.2013 20% višje jubilejne nagrade kot
ostali delavci. V izračunu cen sta upoštevani tudi dve odpravnini. Znesek za obvezno
dodatno pokojninsko zavarovanje je upoštevan na podlagi podpisanega dogovora in ostaja
enak kot je bil v letu 2015.
V stroških dela niso upoštevani stroški za zaposleni delavki, ki sta zaposleni za pomoč
otroku s posebnimi potrebami, ter pomoč dolgotrajno bolnemu otroku, ki imata odločbi o
usmeritvi (spremljevalka gibalno oviranemu otroku ter spremljevalka dolgotrajno bolnemu
otroku, logoped in specialni pedagog). Plačujejo jih občine glede na stalno prebivališče
otroka.
Stroški materiala in storitev
V predlogu so na podlagi priporočil nadzornega odbora Občine Ajdovščina iz leta 2012,
upoštevani stroški materiala in storitev na podlagi dejanskih stroškov iz leta 2014
preračunani na otroka.
Struktura stroškov materiala in storitev je bila v letu 2014 drugačna kot v letu 2013. Povečali
so se stroški vzgojnega materiala, vode, elektrike in komunalnih storitev zaradi odprtja
novega vrtca na Ribniku. Znižali pa so se stroški ogrevanja (krajša kurilna sezona), čiščenja,
mladinskega servisa in stroški za izobraževanje zaposlenih. Na večino teh stroškov zavod
nima neposrednega vpliva (ogrevanje, električna energija, komunalne storitve…). Pri ostalih
stroških zavod skrbi za racionalno porabo.
Stroški živil za otroke
Stroški živil so preračunani na otroka na podlagi dejanskih stroškov iz leta 2014. Nabavne
cene živil se nam letno spreminjajo, ker imamo sklenjeno javno naročilo, ki se obnavlja vsako
leto.
Pri izračunu cen za posamezno starostno obdobje smo upoštevali povečan normativ za
oblikovanje posamezne vrste oddelka.
Lep pozdrav!

Ravnateljica:
Alenka Močnik

IZRAČUN CEN
TEHNIČNO OSEBJE:
SKUPAJ BRUTO:
PRISPEVKI 16,1%
SKUPAJ PLAČA:

41223,9
6637,05
47860,95

SKUPAJ DODATKI:
SKUPAJ STROŠKI
DELA:

8492,59
56353,54

SKUPAJ BRUTO:
PRISPEVKI 16,1%
SKUPAJ PLAČA:

50047,69
8057,68
58105,37

SKUPAJ DODATKI:
SKUPAJ STROŠKI
DELA:

7069,37

PRVO STAROSTNO

IZRAČUN CENE
PRVO STAROSTNO
OBDOBJE

STROŠKI DELA
VZGOJITELJI IN
POM. VZGOJ.

65174,74

ŠTEVILO OTROK:

STROŠKI DELA
TEHNIČNEGA
OSEBJA
65174,74
56353,54
296,25
54,13

STROŠKI
MATERIALA
IN STORITEV

220

CENA

STROŠKI
ŽIL
ZA OTROKA
1,76 x 22
51,97
38,72

441,07

KOMIBINIRANI ODDELKI

IZRAČUN CENE
KOMBINIRANI ODDELKI:

SKUPAJ BRUTO:
PRISPEVKI 16,1%
SKUPAJ PLAČA:

13579,17
2186,25
15765,42

SKUPAJ DODATKI:
SKUPAJ STROŠKI
DELA:

1631,83
17397,25
ŠTEVILO OTROK:

95
CENA

STROŠKI DELA
VZGOJITELJI IN
POM. VZGOJ.

STROŠKI
STROŠKI DELA
MATERIALA
TEHNIČNEGA
IN STORITEV
OSEBJA
17397,25
56353,56
183,13
54,13
51,97

STROŠKI
ŽIL
ZA OTROKA
1,76 x 22
38,72

327,95

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
SKUPAJ BRUTO:
PRISPEVKI 16,1%
SKUPAJ PLAČA:

91915,1
14798,33
106713,43

SKUPAJ DODATKI:
SKUPAJ STROŠKI
DELA:
IZRAČUN CENE
DRUGO STAROSTNO
OBDOBJE:

STROŠKI DELA
VZGOJITELJI IN
POM. VZGOJ.

11832,42
118545,85

ŠTEVILO OTROK:

STROŠKI
STROŠKI DELA
MATERIALA
TEHNIČNEGA
IN STORITEV
OSEBJA
118545,85
56353,56
163,29
54,13
51,97

726

CENA

STROŠKI
ŽIL
ZA OTROKA
1,76 x 22
38,72

308,11

IZRAČUN CEN

POLDNEVNI PROGRAMI

TEHNIČNO OSEBJE:
SKUPAJ BRUTO:
PRISPEVKI 16,1%
SKUPAJ PLAČA:
SKUPAJ PLAČA
75%

41223,9
6637,05
47860,95
35895,71

SKUPAJ DODATKI:
SKUPAJ STROŠKI
DELA:

8492,59
44388,30

PRVO STAROSTNO
SKUPAJ BRUTO:
PRISPEVKI 16,1%
SKUPAJ PLAČA:
SKUPAJ PLAČA
75%

50047,69
8057,68
58105,37
43579,03

SKUPAJ DODATKI:
SKUPAJ STROŠKI
DELA:
IZRAČUN CENE
PRVO STAROSTNO
OBDOBJE

STROŠKI DELA
VZGOJITELJI IN
POM. VZGOJ.

7069,37
50648,40

ŠTEVILO OTROK:

STROŠKI
STROŠKI DELA
MATERIALA
TEHNIČNEGA
IN STORITEV
OSEBJA
50648,4
44388,30
230,22
42,64
51,97

220

CENA

STROŠKI
ŽIL
ZA OTROKA
1,54 X 22
33,88

358,71

KOMBINIRANI ODDELKI
SKUPAJ BRUTO:
PRISPEVKI 16,1%
SKUPAJ PLAČA:
SKUPAJ PLAČA
75%
SKUPAJ DODATKI:
SKUPAJ STROŠKI
DELA:

13579,17
2186,25
15765,42
11824,06
1631,83
13455,89

IZRAČUN CENE
KOMBINIRANI ODDELKI:

ŠTEVILO OTROK:

95
CENA

STROŠKI DELA
VZGOJITELJI IN
POM. VZGOJ.

STROŠKI DELA
TEHNIČNEGA
OSEBJA
13455,89
44388,30
141,64
42,64

STROŠKI
MATERIALA
IN STORITEV

STROŠKI
ŽIL
ZA OTROKA
1,54 X 22
51,97
33,88

270,13

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
SKUPAJ BRUTO:
PRISPEVKI 16,1%
SKUPAJ PLAČA:
SKUPAJ PLAČA
75%

91915,1
14798,33
106713,43

SKUPAJ DODATKI:
SKUPAJ STROŠKI
DELA:

11832,42

IZRAČUN CENE
DRUGO STAROSTNO
OBDOBJE:

STROŠKI DELA
VZGOJITELJI IN
POM. VZGOJ.

STROŠKI DELA
TEHNIČNEGA
OSEBJA
91867,49
44388,30
126,54
42,64

80035,07

91867,49

ŠTEVILO OTROK:
STROŠKI
MATERIALA
IN STORITEV

726

CENA

STROŠKI
ŽIL
ZA OTROKA
1,54 x 22
51,97
33,88

255,03

Pri izračunu cen za posamezno starostno obdobje smo upoštevali povečan normativ
za oblikovanje posamezne vrste oddelka.
Lep pozdrav!

Ravnateljica
Alenka Močnik

