OBČINSKI SVET
OBČINE HRASTNIK

Zadeva: Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik
Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik

Namen:

Obravnava in sprejem

Zakonska podlaga: Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 –
ZUJPS-A in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),
Statut občine Hrastnik (Uradni vestnik Zasavja št. 28/17)
Predlagatelj: Javni zavod Vrtec Hrastnik in Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Poročevalec: Maja Petan Majcen, ravnateljica Vrtca Hrastnik in Ljubomir ZALEZINA, vodja
oddelka za družbene dejavnosti in gospodarstvo

Predlog sklepa:
Sprejme se:
1. Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik
2. Sklep o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik
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Na podlagi določil Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A in 40/12 –
ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (U.l. RS št. 27/14, 47/17 in 43/18) in 18. člena Statuta Občine Hrastnik
(Uradni vestnik Zasavja št. 28/17) je Občinski svet Občine Hrastnik na ___. seji dne,
_______ sprejel

Sklep
o določitvi števila otrok v oddelkih v Vrtcu Hrastnik.
I.
Število otrok v oddelkih vrtca na območju Občine Hrastnik se določi tako, da presega
zakonske normative na oddelek za dva otroka.
II.
Ta sklep prične veljati z dnem objave v Uradnem vestniku Zasavja.
Številka: 602-1/2019
Datum:

ŽUPAN
OBČINE HRASTNIK
Marko FUNKL
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Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 – ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A in
40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), 7. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe
v vrtcih (Ur. list RS štev. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS) 17. in 18. in 22.
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), 29 in 35. člena Zakona o lokalni
samoupravi (št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15
– ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Hrastnik (Uradni
vestnik Zasavja št. 28/17) je Občinski svet Občine Hrastnik na ___. seji dne, _______ sprejel
SKLEP
o določitvi cen programov vzgoje in varstva otrok v Vrtcu Hrastnik

I.
Ekonomska cena programov vzgoje in varstva predšolskih otrok v Vrtcu Hrastnik znaša od
1. 4. 2019 dalje:
Starostna skupina
I. starostna skupina (1-3let)
II. starostna skupina (3-6let)
Cena prehrane na dan
 malica
 sadna malica
 kosilo
 popoldanska malica

Celodnevni program
(6-9ur)
461,29 EUR
339,00 EUR

Poldnevni program
(4-6ur)
373,23 EUR
275,40 EUR

2,30 EUR
0,70 EUR
0,25 EUR
1,10 EUR
0,25 EUR

II.
Poldnevni program (4-6 ur) traja najdlje do 13 ure in zajema največ 3. obroke. Izjema so
starši z deljenim delovnim časom, ki predložijo potrdilo delodajalca.
III.
Ob prekoračitvi časa poldnevnega programa se starše ustno opozori. V kolikor se
prekoračitev ponovi več kot 3x, se staršem zaračuna cena za celodnevni program.
IV.
V primeru, da je otrok prekoračil čas najdaljšega programa (9 ur) pomeni, da je že izkoristil
storitev javne službe, zato daljšo prisotnost starši plačajo v višini polnega stroška. Zamudna
ura nad 9. ur bivanja v vrtcu znotraj poslovnega časa se zaračunava 2,00 €. Omenjeni
znesek se ne zaračunava, v kolikor oba starša dostavita potrdilo delodajalca o delovnem
času in kraju zaposlitve, ki je oddaljena več kot pol ure.

V.
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V primeru prekoračitve poslovnega časa vrtca se staršem zaračuna znesek v višini 10,00 €
za vsako nadaljnjo uro.
VI.
V primeru, da starši sporočijo otrokovo odsotnost do 7.30 ure, se jim plačilo prehrane odšteje
v skladu z odstotkom, ki ga k ceni programa prispevajo, od nadaljnjega dne otrokove
odsotnosti, sicer pa šele od 4. dne dalje.
VII.
V primeru, da je otrok vključen v vrtec, strnjeno odsoten več kot 30 dni, se od 31. dne plačilo
staršev zniža za stroške živil v skladu z odstotkom, ki ga k ceni programa prispevajo starši
za vsak dan otrokove odsotnosti in za 50% oskrbnih stroškov, občina, zavezanka za
plačilo, krije razliko do ekonomske cene brez stroškov živil . Ob predložitvi zdravniškega
potrdila pa krije občina stroške v celoti.
VIII.
V poletnih mesecih (julij in avgust) občina - ustanoviteljica vrtca, zagotavlja vrtcu sredstva v
višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim številom
prisotnih otrok v oddelkih in najvišjim normativnim številom za posamezne oddelke (glede na
število oddelkov v tekočem šolskem letu).
IX.
Vrtcu se dodatno zagotavljajo sredstva za stroške dela in ostale prejemke iz delovnega
razmerja za vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč in gibalne spremljevalce, ki niso
vključeni v stroške ekonomske cene. Občina ustanoviteljica zagotavlja dodatna sredstva tudi
za bolniške odsotnosti delavcev do 30 dni, jubilejne nagrade in razne odpravnine, v skladu z
zahtevkom, ki ga vrtec izstavi občini.
X.
Starši so dolžni pisno izpisati otroka iz vrtca (obrazec se nahaja na upravi in enotah vrtca ter
na spletni strani vrtca) do 15. v tekočem mesecu. Izpis začne veljati s prvim dnem v
naslednjem mesecu. V primeru, da to ne storijo do tega datuma, krijejo vse oskrbne stroške,
brez stroškov prehrane, tudi v naslednjem mesecu, oskrbni stroški pa se zmanjšajo za 50 %
le, če je odsotnost daljša od 31 dni.
XI.
V primeru vpisa in vstopa otroka sredi meseca, občina- ustanoviteljica vrtca krije stroške
doplačila do normativnega števila otrok v oddelku (brez stroškov prehrane) do datuma
izdane odločbe.
XII.
V kolikor starši otroka ne nameravajo vključiti v vrtec oz. ga ne pripeljejo v vrtec na datum, ki
je določen s pogodbo in tega pisno ne sporočijo vrtcu najkasneje 15 dni pred dogovorjeno
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vključitvijo, se staršem zaračunajo stroški programa z odštetimi živili, za prvi mesec planirane
vključenosti.
XIII.
Prednost pri vključitvi otrok v vrtec imajo tisti otroci, ki se bodo prej vključili v program, ne
glede na datum oddaje vloge za vpis v vrtec (npr. starši, ki nameravajo otroka vključiti v
septembru imajo prednost pred tistimi, ki jih nameravajo vključiti v oktobru).
XIV.
V primeru, da bo v času šolskih počitnic ali v pred/po prazničnem obdobju na posamezni
enoti vrtca prijavljenih manj kot 24 otrok, se te otroke, po predhodnem obvestilu, za to
obdobje prerazporedi na enoto Dolinca, Novi Log 11a, Hrastnik.

XV.

Ta sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Zasavja, uporablja pa se
od 1. 4. 2019 dalje.

ŽUPAN
Marko FUNKL

Številka:602-1/2019
Datum:
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Obrazložitev:
I. Metodologija za oblikovanje cen s pravnimi podlagami
Predšolsko vzgojo, ki jo izvajajo javni in zasebni vrtci, ureja Zakon o vrtcih Uradni list RS, št.
100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 94/10 – ZIU, 62/10 –
ZUPJS, 40/11 – ZUJPS-A in 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17) - v nadaljevanju:
zakon. V 14. členu zakon opredeljuje, da na osnovi normativov in standardov ter izkazanih
potreb po vzgoji, vrtec sam določi, katere programe bo v “šolskem letu” izvajal. Normativi in
standardi so generalno določeni v zakonu, podrobnejša določila o številu otrok, vključenih v
oddelke pa določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo. V 17. členu zakona je opredeljen
tako imenovani fleksibilni normativi. To pomeni, da ima organ ustanovitelja možnost, da
odloči, da število otrok v oddelku presega zakonski normativ za največ dva otroka.
Na podlagi 30. in 31. člena Zakona o vrtcih, 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe
v vrtcih (Ur. list RS št. 129/06,79/08, 119/08, 102/09, 62/10 – ZUPJS), 3., 16. a, 17. in 22.
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, 93/15 ) je Občinski svet občine Hrastnik dolžan
določiti in potrditi ceno programov v Vrtcu Hrastnik .
Za oblikovanje cene programov v Vrtcu Hrastnik je bila uporabljena metodologija za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki se kot javna služba izvajajo na podlagi normativov in
standardov iz 14. člena Zakona o vrtcih. Metodologija temelji na kadrovskih pogojih in
normativih, ki jih za izvajanje vzgojnega dela določajo Zakon o vrtcih, Pravilnik o normativih
in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, upošteva pa tudi druge
predpise, ki urejajo plačni sistem v javnem sektorju.
Cene programov v vrtcu se določijo v skladu z že omenjeno metodologijo.
Metodologija določa v 4. členu splošne elemente, ki se upoštevajo pri oblikovanju cen, in
sicer:
- stroške dela,
- materialni in nematerialni stroški,
- stroške živil za otroke.
Stroški dela, ki so opredeljeni v 5. členu pravilnika se obračunajo le za število zaposlenih v
okviru predpisanih normativov, morebitne zaposlitve delavcev, s katerimi se presegajo
predpisani normativi (npr. dve vzgojiteljice v oddelku, delavci, ki imajo status invalida in so
razporejeni na čakanje na ustrezno delo), ne sodijo v ceno programov. Med stroške dela pa
se vštevajo tudi premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, ki so jih dolžni
delodajalci zagotavljati v skladu z Aneksom h Kolektivni pogodbi za negospodarske
dejavnosti v RS, odpravnine ob odhodu v pokoj, jubilejne nagrade, solidarnostne pomoči
ipd.
Stroški materiala in storitev, ki predstavljajo stroške za nabavljeni material in za opravljene
storitve, so razčlenjeni v tri skupine in sicer:
- v funkcionalne stroške objektov (stroški električne energije, ogrevanja, komunalne
storitve,….)
- funkcionalne stroške osnovne dejavnosti (didaktična sredstva in igrače, hišno
perilo,….) ter
- drugi specifični namenski stroški.
Višina teh stroškov ni opredeljena v pravilniku, temveč mora višino obeh elementov določiti
vrtec skupaj z ustanoviteljem.
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V 8. členu so opredeljeni vsi tisti stroški, ki ne sodijo v ceno programa, ker jih izloča Zakon
o vrtcih (stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije) ter stroški, ki niso neposredno
povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. Kot primeri tovrstnih stroškov so
opredeljene odpravnine presežnim delavcev, zagotavljanje sredstev za delo sindikalnih
zaupnikov, zaposlitev 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 in poravnave odškodnin na
podlagi izvršilnega naslova. Prav tako v ceno ne sodijo stroški za nadomeščanje vzgojiteljev
in pomočnikov vzgojiteljev v primeru nezmožnosti dela delavca zaradi bolezni ali poškodbe
do 30 dni, kar je tudi ena izmed pomembnejših novosti. Ta sredstva mora zagotavljati vrtcu
ustanovitelj na način, kot ga opredeljuje pravilnik (o obsegu teh sredstev se dogovorita vrtec
in lokalna skupnost ustanoviteljica na podlagi ugotovljene odsotnosti strokovnih delavcev in
izračuna dodatnih stroškov njihovega nadomeščanja zaradi zagotavljanja nemotenega
izvajanja programa, ki ga po izteku meseca, za katerega se zagotavljajo dodatna sredstva,
posreduje vrtec).
Vse stroške, ki po pravilniku predstavljajo posamezne elemente cene, se izračuna tako, kot
to določa 9. člen pravilnika, pri čemer se za preračun oziroma razdelitev stroškov upošteva
najvišji normativ števila otrok, ki velja za oblikovanje posamezne vrste oddelka. In sicer za I.
starostno obdobje 12 otrok/oddelek + 2 otroka (fleksibilni normativ) in II. starostno obdobje
22 otrok/oddelek + 2 otroka (fleksibilni normativ oz za kombinirani oddelek 17 otrok/oddelek
+ 2 otroka (fleksibilni normativ).
Obračunavanje odsotnosti otrok v vrtcih pravilnik sicer prepušča v urejanje lokalnim
skupnostim, vendar pa določa, da se v času otrokove odsotnosti obvezno zniža cena za
stroške neporabljenih živil. Vsa natančnejša pravila o odsotnosti in obračunavanju cen
programov v času otrokove odsotnosti, pa določi lokalna skupnost ustanoviteljica vrtca s
posebnim sklepom. S posebnim sklepom lahko lokalne skupnosti tudi v naprej odločajo o
ugodnostih, ki jih nudijo staršem v času počitniških ali drugačnih odsotnosti. S spremembo
pravilnika je lokalnim skupnostim prav tako dopuščeno, da lahko za čas, ko starši izpišejo
otroke iz vrtca ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec, zaračunajo stroške, ki nastanejo z
začasnim izpisom. Stroški se lahko ugotavljajo za obdobje največ dveh mesecev.

II. Predlog cen programov vzgoje in varstva otrok
Vrtec Hrastnik je pri izračunu cene posameznih programov izhajal iz pravilnika. Pri tem je
upošteval kadrovske normative za trenutno število oblikovanih oddelkov, izračun stroškov
dela glede na trenutno veljavno zakonodajo ter sredstva za materialne in nematerialne
stroške poslovanja, ki so izračunani na podlagi stroškov za leto 2018.
Prav tako je vrtec pri izračunu upošteval določilo, da se cene oblikujejo skladno s
fleksibilnostjo normativa otrok, vključenih v posameznih oddelkih (povečan za dva otroka).
Na ceno zelo pomembno vpliva starostna struktura v vrtec vključenih otrok. Ta se spreminja
iz leta v leto.
Po pravilniku so oddelki lahko oblikovani različno (normativi dopuščajo, da se oblikujejo
homogeni in heterogeni oddelki, kombinirani oddelki , lahko pa so tudi oddelki, v katere se
vključujejo otroci s posebnimi potrebami). Pravilnik o metodologiji dopušča, da se cene
oblikujejo ločeno za posamezne istovrstne oddelke, torej za oddelke prvega starostnega
obdobja, drugega starostnega obdobja, lahko pa tudi za oddelke, v katere so vključeni otroci
različnih starosti (3 - 4 leta) oz. za kombiniran oddelek.
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Najracionalnejše bi bilo organizirati homogene oddelke, saj se lahko vpiše največje možno
število otrok: 19 otrok v drugem starostnem obdobju 3 do 4 let ter 24 otrok v starosti od 4 do
6 let. Takšna optimalna organiziranost oddelkov je za našo občino skoraj nemogoča, saj
vrtec deluje na treh lokacijah. Na višino cene programov namreč močno vpliva kakšni oddelki
so oblikovani. Večje ko je število otrok v oddelku manjši so stroški na otroka.
V vrtcu Hrastnik imamo oblikovane homogene, heterogene in kombinirane oddelke. Vrtec
predlaga, da oblikujemo različne cene dnevnih programov za I. in II. starostno obdobje ter
za poldnevne programe obeh starostnih obdobij.
Vrtec predlaga za celodnevni program I. in II. starostnega obdobja naslednji predlog cene:
Stara cena celodnevnega
programa

Oddelek

456,27 €
329,50 €

I.starostno obdobje
II.starostno obdobje

Nova cena
celodnevnega
programa
461,29 €
339,00 €

Rast
v%
1,10
2,88

Za poldnevni program za I. in II. starostno obdobje pa predlaga naslednji predlog cene:
Stara cena poldnevnega
programa

Oddelek

369,21 €
267,80 €

I.starostno obdobje
II.starostno obdobje

Nova cena
poldnevnega
programa
373,23 €
275,40 €

Rast
v%
1,09,%
2,84 %

Povišanje cen za starše je razvidno iz spodnje tabele (izračun za celodnevni program in po
statistiki za 12/2018):

% Plačila
staršev
100%

NOVA
CENA I.st.obdobje
461,29

RAZLIK
I.st.obd. A v ceni
456,27

5,02

NOVA
CENA II.st.obdobje
339,00

II.st.obd.
329,50

RAZLIK
A v ceni

Statistika Statistik
plačil
a plačil
(12/2018) (1/2019)

9,50

0%

9

6

10%

46,13

45,63

0,50

33,90

32,95

0,95

57

42

20%

92,26

91,25

1,00

67,80

65,90

1,90

31

30

30%

1,51

101,70

98,85

2,85

35

62
66

138,39

136,88

35%

161,45

159,69

1,76

118,65

115,33

3,33

59

43%

198,35

196,20

2,16

145,77

141,69

4,09

63

61

53%

244,48

241,82

2,66

179,67

174,64

5,04

13

20

66%

304,45

301,14

3,31

223,74

217,47

6,27

7

4

77%

355,19

351,33

3,87

261,03

253,72

7,32

4

2

V ceni programa za I. in II. starostno obdobje so zajeti tudi stroški prehrane, ki se glede na
uveljavljene cene niso spremenili in znašajo 46,00 €/mesec oz. 2,30 €/dan.
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Čeprav so odpravnine in jubilejne nagrade delavcev sestavni kalkulativni element cene
programov vrtca, smo se tako kot do sedaj odločili, da jih ne zajamemo v oblikovanje cene,
ampak predlagamo, da se ta sredstva zagotovijo ločeno v okviru iste proračunske postave,
to je »Sofinanciranje plačila storitev vzgoje in varstva otrok«. Sredstva za jubilejne nagrade
se zagotovijo vrtcu v višini, ki je določena s predpisi, na osnovi zahtevka, ki ga predloži Vrtec
Hrastnik ob izplačilu. Za navedeni predlog smo se odločili predvsem za to, ker ti stroški niso
prisotni vsako leto, prav tako pa se spreminja tudi višina potrebnih sredstev za te namene
zaradi različnega števila prejemnikov jubilejnih nagrad ali odpravnin. Na ta način tudi naša
občina zagotavlja dodatne bonitete za starše, predvsem za tiste, ki so v višjih plačilnih
razredih.
Predlagane cene programov so brez vkalkuliranih sredstev, potrebnih za investicije in
investicijsko vzdrževanje, katere mora dodatno zagotavljati ustanovitelj zavoda na osnovi
potreb zavoda in možnosti vsakoletnega občinskega proračuna in ostalih dodatnih sredstev,
ki jih zagotavlja ustanovitelj skladno z določili pravilnika in sredstva za jubilejne nagrade,
odpravne ob upokojitvi in nagrade za delo sindikalnega zaupnika..
Glavni razlogi za predlagano novo ceno programov so stroški dela ki so posledica:
ki so posledica:
Spremembe Zakona o minimalni plači (UL RS 83/2018)
Minimalna plača se je v letu 2019 dvignila iz 842,79 € na 886,63 €, kar predstavlja dvig za 5
%. V našem zavodu prejema 5 delavcev minimalno plačo.
Sprejetja Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (UL RS 80/2018) med vlado in
sindikati javnega sektorja ter posledično sprejetja Aneksa h Kolektivni pogodbi za
vzgojo in izobraževanje (UL RS 80/2018)
S Sporazumom in Aneksom je bilo določen, da se delovna mesta v javnem sektorju uvrstijo v
nove plačne razrede na naslednji način:
– delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26.
plačnega razreda, se uvrstijo za 1 plačni razred višje,
– delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena nad 26. plačnim
razredom do vključno tarifnega razreda VII/1 in tarifnega razreda VII/2 se uvrstijo za 2 plačna
razreda višje.
Javni uslužbenci pridobijo pravico do izplačila višjih plačnih razredov glede na uvrstitev v
plačni razred, veljaven pred uveljavitvijo tega sporazuma, postopno, in sicer na naslednji
način:
a) s 1. januarjem 2019 prvi plačni razred povišanja in
b) s 1. novembrom 2019 drugi plačni razred povišanja.
Povišanje plačnih razredov za 1 razred se torej nanaša na vse zaposlene, vsak dvig
plačnega razreda pa predstavlja dvig plače za 4 %, torej se celotna masa plač poviša za 4
%.
Za primerjavo podajamo še nekatere cene drugih vrtcev:
OBČINA

CENA VELJA OD

I.STAROSTNO
OBDOBJE:

LITIJA
TRBOVLJE
ZAGORJE – poteka
izračun nove cene
LAŠKO
HRASTNIK

1.9.2018
1.1.2019
1.10.2017

484,78
518,35
445,46

370,00
377,31
367,24

1.11.2017
1.4.2019

477,16
461,29

346,00
339,00

II. STAROSTNO
OBDOBJE:

Iz tabele je razvidno, da smo kljub povišanju cen, še vedno najcenejši vrtec v Zasavju in
bližnji okolici.
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Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava predlog oblikovanja cen vzgoje in varstva
otrok v Vrtcu Hrastnik in sprejme priložena sklepa v predlagani vsebini.

Predlagatelj
Vrtec Hrastnik
Oddelek za družbene dejavnosti in gospodarstvo
Priloga:
 Izračun predloga cen Vrtca Hrastnik z obrazložitvijo
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