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PREDLOG SKLEPA
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, 25/08, 98/09 - ZIUZGK,
36/10, 62/10- ZUJPS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15- ZUUJFO in 55/17), 18., 19. in 20. člena
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15) sta Občinski svet Občine Ajdovščina na
podlagi 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS, št. 44/12, 85/15, 8/18, 38/18) na
__ redni seji dne _____ in Občinski svet Občine Vipava na podlagi 16. člena Statuta Občine
Vipava (Uradni list RS, št. 42/11 in 73/14) na ___ seji dne _____sprejela
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
strošek
hrane
(v evrih)
v skupni ceni
(v evrih)
DNEVNI PROGRAMI
(6 do 9 ur)
Oddelki prvega starostnega obdobja (1-3 let)

492,65

36,52

Oddelki drugega starostnega obdobja (3-6 let)

333,81

36,52

Kombinirani oddelki

349,40

36,52

Oddelki prvega starostnega obdobja (1-3 let)

412,70

32,34

Oddelki drugega starostnega obdobja (3-6 let)

288,42

32,34

Kombinirani oddelki

301,80

32,34

POLDNEVNI PROGRAMI s kosilom
(4 do 6 ur)

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
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o cenah programov Otroškega vrtca
Ajdovščina (Uradni list RS št. 54/17). Ta sklep začne veljati 1. 3. 2019.
Številka:
Datum:

Številka:
Datum:

Župan
Občine Vipava
Goran Kodelja, s. r.

Župan
Občine Ajdovščina
Tadej Beočanin, 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 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.
Stroškom dela se prištejejo tudi sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga
nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni v višini, ki je opredeljena v
finančnem načrtu vrtca, na katerega je občina ustanoviteljica podala soglasje.
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 (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, 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 se je cene programov vrtca nazadnje uskladilo s 1.10.2017. Vrtec je
občini, predvsem zaradi večjih sprememb plačne zakonodaje, poslal predlog nove cene z
naslednjo obrazložitvijo:
»Priloženo vam pošiljamo predlog cen programov vrtca za posamezne programe od
1.3.2019 dalje. Izračun smo oblikovali na podlagi dejanskega števila skupin in normativov za
posamezne skupine, ter zaposlenih po potrjeni sistemizaciji za šolsko leto 2018/2019.
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. 602-1/2018 z dne 2.7.2018 občine Ajdovščina in
št. 602-2/2018-3 z dne 30.8.2018 občine Vipava.
Stroški dela
Izračunani so za število zaposlenih na podlagi potrjene sistemizacije delovnih mest za šolsko
leto 2018/2019. 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).
Na podlagi Dogovora o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju se:

– delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26.
plačnega razreda, 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, uvrstijo za 2 plačna
razreda višje,
– delovna mesta, ki so uvrščena nad 26. plačnim razredom v VIII. in IX. tarifnem razredu,
uvrstijo za 3 plačne razrede višje.
Delovna mesta, ki so bila v letu 2017 pred odpravo anomalij uvrščena do vključno 26.
plačnega razreda in iz naslova odprave anomalij pri uvrstitvah delovnih mest in nazivov v
javnem sektorju niso bila uvrščena v višji plačni razred, se poleg dviga iz drugega odstavka
te točke uvrstijo dodatno za 1 plačni razred višje.
Javni uslužbenci so pridobili pravico do izplačila višje plače v skladu z dogovorom glede na
uvrstitev delovnega mesta na dan pred uveljavitvijo aneksov h kolektivnim pogodbam, s
katerimi se delovna mesta in nazivi uvrščajo v plačne razrede postopno, in sicer s 1.1.2019
se izvede povišanje za en plačni razred za vse zaposlene, razen za ravnatelja.
S 1.12.2018 je bilo izplačano napredovanje v plačne razrede in nazive, za delavce, ki so
pridobili pravico do napredovanja s 1.4.2018.
Pri izračunu stroška plače je upoštevana trenutno veljavna plačna lestvica, ki naj bi veljala v
letu 2019.
Regres za letni dopust je v izračunu cen upoštevan kot je zakonsko določen in sicer v višini
minimalne plače, ki je za leto 2019 886,00 EUR.
Potni stroški, regres za prehrano, jubilejne nagrade in odpravnine ob upokojitvi so izračunani
po dejanskem stanju. V letu 2019 bo prejelo jubilejno nagrado dvaindvajset delavcev.
Delavci, ki so člani sindikata imajo od 1.6.2013 20% višje jubilejne nagrade kot ostali delavci.
V izračunu cen je upoštevano tudi sedem odpravnin, v prejšnjem izračunu cen so bile
upoštevane štiri. Znesek za obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje je upoštevan na
podlagi podpisanega dogovora za leto 2019.
V izračunu cen je v stroških dela upoštevana tudi sprememba 5. člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki določa, da so sredstva za
nadomeščanja odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do
30 delovnih dni element stroškov dela.
V stroških dela niso upoštevani stroški zaposlenih delavk, ki so zaposlene za pomoč otrokom
s posebnimi potrebami, ter pomoč dolgotrajno bolnemu otroku, ki ima odločbo o usmeritvi
(spremljevalka dolgotrajno bolnemu otroku, logoped in specialni pedagog). Plačujejo jih
občine glede na stalno prebivališče otroka. V stroških dela nista upoštevana en kuhar in en
pomočnik kuharja, ki sta financirana iz tržne dejavnosti – priprava malic zaposlenim.
Stroški materiala in storitev
V predlogu so po priporočilu nadzornega odbora občine Ajdovščina upoštevani stroški
materiala in storitev na podlagi dejanskih stroškov iz leta 2017 preračunani na otroka.
Struktura stroškov materiala in storitev je bila v letu 2017 drugačna kot v letu 2016. Znižali so
se stroški materiala za čiščenje, elektrike, komunalne storitve, ogrevanje, najemnin,
vzdrževanja zgradb in zdravstvenih storitev. Zvišali so se stroški materiala za vzdrževanje,
vodarina. Na večino teh stroškov zavod nima neposrednega vpliva, pri dobavi elektrike in
plina za ogrevanje se iz leta v leto dobavitelji menjujejo, saj vedno z razpisom poiščemo
najugodnejšega ponudnika. Pri ostalih stroških zavod skrbi za racionalno porabo.

Stroški živil za otroke
Stroški živil so preračunani na otroka na podlagi dejanskih stroškov iz leta 2017. V letu 2016
smo izvedli nov razpis za javna naročila za živila, ki nam je strošek hrane znižal. Vključeni
smo v projekt »Kilometer 0«, ki se izvaja pod okriljem občine Ajdovščina v sodelovanju z
lokalnimi kmetijami, kar tudi vpliva na znižanje stroška živil.
Pri izračunu cen za posamezno starostno obdobje smo upoštevali povečan normativ za
oblikovanje posamezne vrste oddelka, razen pri enemu prvega starostnega obdobja.«
Izračun cen
V prilogi so 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.
Cena za prvo starostno obdobje se poviša za 5,86 %, za drugo starostno obdobje pa za
5,52%, za kombinirani oddelek pa je cena za 1,39% 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 izključno posledica zvišanja stroškov dela, saj so se materialni stroški ter
cene živil znižale.
Primerjava trenutno veljavnih in predlaganih cen programov OV Ajdovščina:
od 1.10.2017 naprej
skupna
cena
DNEVNI PROGRAMI
prvo starostno obdobje (1 do 3
let)
drugo starostno obdobje (3 do 6
let)
kombinirani oddelki
POLDNEVNI PROGRAMI
(s kosilom)
prvo starostno obdobje (1 do 3
let)
prvo starostno obdobje (1 do 3
let) - brez kosila
drugo starostno obdobje (3 do 6
let)
drugo starostno obdobje (3 do 6
let) - brez kosila
kombinirani oddelki

od 1.3.2019 naprej

strošek
hrane v skupna
skupni cena
ceni

strošek
hrane v
skupni
ceni

nova
skupna
cena /
trenutna
skupna
cena v
%

novi
strošek
hrane /
trenutni
strošek
hrane v
%

465,36

37,84

492,65

36,52 105,86% 96,51%

316,34

37,84

333,81

36,52 105,52% 96,51%

354,31

37,84

349,4

36,52

389,07

33,44

412,7

32,34 106,07% 96,71%

/

/
272,99

/

/
33,44

/
302,95

/
288,42

/
33,44

/
32,34 105,65% 96,71%

/
301,8

98,61% 96,51%

/
32,34

99,62% 96,71%

Primerjava veljavnih cen programov v javnih vrtcih v drugih občinah:

Ajdovščina - Vipava
Nova Gorica
Tolmin
Šempeter Vrtojba

Prvo
starostno
obdobje
492,65
507,30
478,90
426,00

drugo
starostno
obdobje
333,81
332,98
354,15
283,00

Veljavnost od
1.3.2019
1.2.2018
1.11.2017
1.9.2017

Vrtci v letu 2019 še niso sprejemali novih cen z novo sprejetimi višinami stroškov dela, zato
cene niso primerljive.
Prikaz plačil staršev po dohodkovnih razredih glede na trenutno veljavno in novo
predlagano ceno
Veljavna
jaslična
cena OV

Nova
jaslična
cena OV

465,36

492,65

10%

46,536

49,265

2,729

20%

93,072

98,53

5,458

30%

139,608

147,795

8,187

35%

162,876

172,4275

9,5515

43%

200,1048

211,8395

11,7347

53%

246,6408

261,1045

14,4637

66%

307,1376

325,149

18,0114

77%

358,3272

379,3405

21,0133

Dohodkovni razred

razlika v ceni

Dohodkovni razred

razlika
plačilu
staršev

27,29

Veljavna
Nova cena
cena Ov za
razlika
Ov za drugo
drugo
plačilu
starostno
starostno
staršev
obdobje
obdobje

316,34

333,81

10%

31,634

33,381

1,747

20%

63,268

66,762

3,494

30%

94,902

100,143

5,241

35%

110,719

116,8335

6,1145

43%

136,0262

143,5383

7,5121

53%

167,6602

176,9193

9,2591

66%

208,7844

220,3146

11,5302

77%

243,5818

257,0337

13,4519

razlika v ceni

v

17,47

v

Veljavna
cena Ov za
kombinirane
oddelke

Nova cena
razlika
Ov
za
plačilu
kombinirane
staršev
oddelke

354,31

349,4

10%

35,431

34,94

-0,491

20%

70,862

69,88

-0,982

30%

106,293

104,82

-1,473

35%

124,0085

122,29

-1,7185

43%

152,3533

150,242

-2,1113

53%

187,7843

185,182

-2,6023

66%

233,8446

230,604

-3,2406

77%

272,8187

269,038

-3,7807

Dohodkovni razred

razlika v ceni

v

-4,91

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 oktobru 2017 višja zaradi povečanih stroškov dela zaposlenih. V
proračunu za leto 2019 so sredstva potrebna za zagotavljanje razlike cene programov vrtca
planirana na podlagi sredstev potrebnih za plačilo stroškov vrtca v letu 2017, povečana za
predviden dvig cene zaradi napredovanj in ostalih že sprejetih ukrepov vlade na področju
stroškov dela. Ob upoštevanju nove cene, izpisa šoloobveznih otrok, vpisa novih otrok (na
območju Občine Ajdovščina s šolskim letom 2018/2019 deluje 42 oddelkov) in predvidenega
deleža, ki ga sofinancira občina Ajdovščina (66%), starši v povprečju plačajo 30% cene
programa, 4% pa ministrstvo (za drugega otroka), znaša ocena stroškov za programe vrtca
2.350.000 €. Natančnejšo oceno sredstev se lahko pripravi po sprejemu cene, točnih podatkih
o izpisih in morebitnih novih vpisih.
ŽUPAN
Tadej BEOČANIN, s. r.

Priloge:
Predlog izračuna cen Otroškega vrtca Ajdovščina, ki ga je posredoval OV Ajdovščina
TEHNIČNO OSEBJE:
SKUPAJ BRUTO:

47120,47

PRISPEVKI 16,1%

7586,40

SKUPAJ PLAČA:

54706,87

2% - NADOMESTILO

1094,14

SKUPAJ:

55801,00

SKUPAJ DODATKI:

13244,85

PLAČNI RAZREDI

629,81

KAD

252,86

SKUPAJ STROŠKI DELA:

69928,52

SKUPAJ BRUTO:

70118,58

PRISPEVKI 16,1%

11289,09

SKUPAJ PLAČA:

81407,67

PRVO STAROSTNO

2% NADOMEŠČANJE

1628,15

SKUPAJ:

83035,82

SKUPAJ DODATKI:

10706,21

PLAČNI RAZREDI

1109,35

KAD

270,17

SKUPAJ STROŠKI DELA:

95121,55

IZRAČUN CENE
PRVO STAROSTNO OBDOBJE

ŠTEVILO OTROK:

274

STROŠKI DELA

STROŠKI DELA

STROŠKI MATERIALA

STROŠKI
ŽIVIL

VZGOJITELJI IN

TEHNIČNEGA

IN STORITEV

ZA OTROKA

POM. VZGOJ.

OSEBJA
95121,55

69928,52

347,16

68,16

KOMBINIRANI ODDELKI

CENA

1,66 X 22
40,81

36,52

492,65

SKUPAJ BRUTO:

11146,82

PRISPEVKI 16,1%

1794,64

SKUPAJ PLAČA:
2% - NADOMEŠČANJE
SKUPAJ:

12941,46
258,83
13200,29

SKUPAJ DODATKI:

2133,18

PLAČNI RAZREDI

158,80

KAD

5,38

SKUPAJ STROŠKI DELA:

15497,65

IZRAČUN CENE
KOMBINIRANI ODDELKI

ŠTEVILO OTROK:

76

STROŠKI DELA

STROŠKI MATERIALA

STROŠKI
ŽIVIL

VZGOJITELJI IN

TEHNIČNEGA

IN STORITEV

ZA OTROKA

POM. VZGOJ.

OSEBJA

STROŠKI DELA

15497,65

69928,53

203,92

68,16

CENA

1,66 X 22
40,81

36,52

349,40

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
SKUPAJ BRUTO:

94086,05

PRISPEVKI 16,1%

15147,85

SKUPAJ PLAČA:

109233,90

2% - NADOMEŠČANJE

2184,68

SKUPAJ:

111418,58

SKUPAJ DODATKI:

14111,35

PLAČNI RAZREDI

1469,90

KAD

306,88

SKUPAJ STROŠKI DELA:

127306,71

IZRAČUN CENE
DRUGO STAROSTNO OBDOBJE

STROŠKI DELA

ŠTEVILO OTROK:

STROŠKI DELA

VZGOJITELJI IN

TEHNIČNEGA

POM. VZGOJ.

OSEBJA
127306,71
188,32

69928,53
68,16

676

STROŠKI MATERIALA

STROŠKI
ŽIVIL

IN STORITEV

ZA
OTROKA
1,66 X 22
40,81
36,52

CENA

333,81

POLDNEVNI PROGRAMI
TEHNIČNO OSEBJE:
SKUPAJ BRUTO:

47120,47

PRISPEVKI 16,1%

7586,40

SKUPAJ PLAČA:

54706,87

2% - NADOMESTILO

1094,14

SKUPAJ:

55801,00

SKUPAJ DODATKI:

13244,85

PLAČNI RAZREDI

629,81

KAD

252,86

SKUPAJ STROŠKI DELA:

69928,52

SKUPAJ BRUTO:

70118,58

PRISPEVKI 16,1%

11289,09

SKUPAJ PLAČA:

81407,67

PRVO STAROSTNO
PRVO STAROSTNO

2% NADOMEŠČANJE

1628,15

SKUPAJ:

83035,82

SKUPAJ PLAČA 75%:

62276,87

SKUPAJ DODATKI:

10706,21

PLAČNI RAZREDI

1109,35

KAD

270,17

SKUPAJ STROŠKI DELA:

74362,60

IZRAČUN CENE
PRVO STAROSTNO OBDOBJE
STROŠKI DELA

ŠTEVILO OTROK:

274

STROŠKI DELA

STROŠKI MATERIALA

STROŠKI ŽIL

VZGOJITELJI IN

TEHNIČNEGA

IN STORITEV

ZA OTROKA

POM. VZGOJ.

OSEBJA
74362,6

69928,52

271,40

68,16

CENA

1,47 X 22
40,81

32,34

412,70

KOMBINIRANI ODDELKI

SKUPAJ BRUTO:

11146,82

PRISPEVKI 16,1%

1794,64

SKUPAJ PLAČA:

12941,46

2% - NADOMEŠČANJE

258,83

SKUPAJ:

13200,29

SKUPAJ PLAČA 75%:

9900,22

SKUPAJ DODATKI:

2133,18

PLAČNI RAZREDI

158,80

KAD

5,38

SKUPAJ STROŠKI DELA:

12197,58

IZRAČUN CENE
KOMBINIRANI ODDELKI

ŠTEVILO OTROK:

76

STROŠKI DELA

STROŠKI DELA

STROŠKI MATERIALA

STROŠKI ŽIL

VZGOJITELJI IN

TEHNIČNEGA

IN STORITEV

ZA OTROKA

POM. VZGOJ.

OSEBJA
12197,58

69928,53

160,49

68,16

CENA

1,47 X 22
40,81

32,34

301,80

DRUGO STAROSTNO OBDOBJE
SKUPAJ BRUTO:

94086,05

PRISPEVKI 16,1%

15147,85

SKUPAJ PLAČA:

109233,90

2% - NADOMEŠČANJE

2184,68

SKUPAJ:

111418,58

SKUPAJ PLAČA 75:

83563,94

SKUPAJ DODATKI:

14111,35

PLAČNI RAZREDI

1469,90

KAD

306,88

SKUPAJ STROŠKI DELA:

99452,07

IZRAČUN CENE
DRUGO STAROSTNO OBDOBJE

ŠTEVILO OTROK:

676

STROŠKI DELA

STROŠKI DELA

STROŠKI MATERIALA

STROŠKI ŽIL

VZGOJITELJI IN

TEHNIČNEGA

IN STORITEV

ZA OTROKA

POM. VZGOJ.

CENA

OSEBJA
99452,07

69928,53

147,12

68,16

1,47 X 22
40,81

32,34

288,42

POROČILO ODBORA:
Na 1. redni seji dne 16. 1. 2019 je Odbor za družbene zadeve obravnaval Sklep o cenah
programov Otroškega vrtca Ajdovščina in sprejel
mnenje, da je predlagani Sklep o cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina
primeren za obravnavo na občinskem svetu,
zato predlaga, da ga občinski svet sprejme.
Datum: 18. 1. 2019
PREDSEDNICA ODBORA
Suzana KRAŠNA, s. r.

