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ZADEVA: Dodatna obrazložitev nove ekonomske cene v vrtcu 

Spoštovani občinski svetniki!  

Na podlagi pisma predstavnice skupine Sončki in po že realiziranem sestanku s 
predstavnikom vseh staršev g. Markom Dobrina in predstavnico skupine ga. Silvo 
Božičnik podajamo razčlenitev stroškov vrtca in prikaz financiranja vzgojnin.  

Kot smo že v predlogu nove ekonomske cene vrtca predstavili, znaša povišanje 
enotne ekonomske cene vrtca 8,93 %. Ekonomska cena je sestavljena iz stroškov 
dela, stroškov živil za otroke in stroškov materiala in storitev ter je izračunana na 
podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov predšolske vzgoje in 
na podlagi Zakona o uravnoteženju javnih financ.  

Vzrok spremembe ekonomske cene je sprostitev napredovanj javnih uslužbencev in 
s tem povišanje stroškov dela. Stroški plač zaposlenih zajemajo osebne dohodke 
zaposlenih, plačilo vseh prispevkov in davkov, nadomestila in povračila stroškov v 
zvezi z delom in regres za letni dopust. Sprememba navedenega pomeni dvig 
predvidenih stroškov za plače za 7,42 %. V tem odstotku je zajeta sprememba višine 
regresa, ki se na podlagi zakonskih določil v letu 2016 za javne uslužbence sprosti in 
znaša za 58,99 % več kot je bilo v preteklem letu. Navedene spremembe so le zaradi 
zadostitve zakonskim določilom in njihovo upoštevanje je zgolj spoštovanje pravic 
javnih uslužbencev. Kakršenkoli poseg v ta obseg stroškov bi pomenil neupoštevanje 
zakonskih določil.  

Prav tako moramo poudariti, da izobrazbena struktura in tudi starostna struktura 
zaposlenih na tej postavki, precej vplivata na višino stroškov. Vendar ne smemo 
pozabiti, da je kvaliteta izobraženega kadra z vključenimi delovnimi izkušnjami, 
vsekakor pozitiven prispevek k vzgoji in obravnavanju naših najmlajših tudi na ravni 
širše skupnost in ne le vrtca. 

V okviru materialnih stroškov je bila dosedanja cena preračunana na 69 otrok, nova 
enotna ekonomska cena pa je predvidena za 63 otrok (3,5 oddelka). V sled 
zmanjšanja števila oddelkov ostajajo funkcionalni stroški objekta enaki in se 
razporedijo na normativno število otrok za 3,5 oddelka, to je 63 otrok in zato je 
povišanje na tej postavki 10,21 %.  

Naslednja postavka v ekonomski ceni je strošek živil, ki pa ostane nespremenjen in 
sicer 1,80 eur na dan.  

  



Pri pregledu financiranja vzgojnin, ugotavljamo, da na podlagi obstoječih podatkov 
starši financirajo le 14,68 %, največji delež prispeva Občina Bistrica ob Sotli  in sicer 
76,84 %, ostalo razliko pa krijejo tuje občine 2,61 % in MIZŠ 2,35 %, razlika pa ostaja 
odjava prehrane, ki znaša 3,52 %.  

Ob predpostavki, da bo sprejeta enotna ekonomska cena programa predšolske 
vzgoje in ob vseh predvidenih vključitvah otrok lahko povzamemo naslednjo 
spremembo v virih financiranja. Plačilo staršev bi predstavljalo 17,39 %, največji 
delež bi za Občino Bistrica ob Sotli znašal 67,95 %, prispevek tujih občin bi se dvignil 
na 11,43 %, MIZŠ 2,37 % in 0,87 % bi predstavljala razlika za odjavo prehrane. 
Poudarjamo, da navedeno velja, le ob predvideni vključitvi vseh otrok v vrtec ter ob 
predpostavki, da bodo vsi ti starši otrok plačali le 10% cene programa in ne bodo 
financirani s strani MIZŠ. Bistvena sprememba v deležu se nanaša na tuje občine, 
saj je predvidena vključitev 8 otrok, kar bo bistveno razbremenilo delež Občine 
Bistrica ob Sotli in na celoletni ravni prispevalo k precejšnjemu prihranku. Dejstvo je, 
da socialni položaj staršev otrok odloča o tem, v kateri plačni razred se starši uvrstijo 
in da se navedena razlika do polne ekonomske cene krije s strani občine, v kateri ima 
otrok oziroma starši stalno prebivališče. Vzrok primerjanju plačil staršev kot tudi 
občine z drugimi občinami je tako nerealen in sploh neprimerljiv.  

Spodaj je prikaz odstotkov plačila staršev glede na plačilni razred, v katerega 
spadajo. Tukaj velja dodati, da višini zneska doplačila za razred 2 po novi ceni, kjer 
starši plačajo 10 % cene znaša 3,60 eur na mesec več oziroma 0,18 eur na dan več. 
Sorazmerno glede  % plačila sledijo tudi zneski za doplačilo po novi ceni.  

Tabela: Plačilo staršev v vrtcu – JANUAR 2015 
 

Plačilni razred % plačila Število otrok 
Znesek 

plačila v eur 
(cena 402,60) 

1 0 3 0,00 

2 10 17 40,26 

3 20 3 80,52 

4 30 8 120,78 

5 35 9 140,91 

6 43 8 173,12 

7 53 2 213,38 

8 66 1 265,72 

9 77 0 310,00 

Skupaj 
 

51  

 
Vsi izračuni za primerjave zgoraj temeljijo na enotni ekonomski ceni.  
  
Predstavniku staršev in predstavnici skupine je bilo že navedeno predstavljeno 
in na podano vsebino nista imela nobenih dodatnih vprašanj in pripomb.  
 
 
Priloga: - Sistemizacija vrtca Pikapolonica za šolsko leto 2016/2017 z obrazložitvijo 


