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PRILOGI:
1. Predlog sklepa
2. Predlog nove cene programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Mengeš z dne 20.05.2016.
OBRAZLOŽITEV:
Občinska uprava Občine Mengeš je dne 20.05.2016 s strani VVZ Vrtec Mengeš prejela predlog nove cene
programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Mengeš. V VVZ Vrtec Mengeš so pripravili izračun stroškov za
izvajanje predšolskega varstva in vzgoje predšolskih otrok za I. in II. starostno obdobje v skladu s Pravilnikom
o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05
in 120/05; v nadaljevanju: pravilnik).
Razlogi za nov izračun cen programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Mengeš so:
- sredstva za delo sindikalnega zaupnika ne financira več Občina ampak se vračuna v ceno,
- v ceno se prištejejo tudi sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti za
delo zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni,
- odpravnina za dve delavki, ki odhajata v pokoj (v sedaj veljavni ceni odpravnine niso bile vštete),
- sprememba plačne lestvice s 1.9.2016 na raven lestvice z veljavnostjo 1.6.2012,
- povečanje plač zaradi napredovanj v višji plačni razred ( napredovanja 1.4.2016, pričetek izplačila

Napaka! Vira sklicevanja ni bilo mogoče najti.

-

1.12.2016 ),
povečanje stroškov regresa za letni dopust za leto 2016 glede na plačni razred zaposlenega.

Iz Pravilnika izhaja, da se kot elementi za oblikovanje cen programov upoštevajo:
- stroški dela
- stroški materiala in storitev,
- stroški živil za otroke.
Stroške, ki niso elementi za izračun cen po pravilniku, krije vrtcu ustanovitelj v skladu z Zakonom o vrtcih,
Aktom o ustanovitvi zavoda oziroma v skladu s Pogodbo o financiranju zavoda.
Cena je izračunana za 22 oddelkov oziroma 401 otroka (za vsako starostno obdobje posebej).
Trenutno veljavna cena za I. starostno skupino znaša 448,97 €, predlagana nova cena za I. starostno skupino
znaša 471,25 €, kar pomeni 4,96 % povišanje cene. Veljavna cena za II. starostno obdobje znaša 325,47 €,
predlagana nova cena za II. starostno skupino pa znaša 339,26 €, kar pomeni 4,24 % povišanje cene.
Zvišanje cene vrtca je posledica več faktorjev. Izkušnje kažejo, da na ceno zelo pomembno vpliva starostna
struktura v vrtec vključenih otrok. Ob vpisu otrok v vrtec se oblikujejo novi oddelki in s tem se spremenijo tudi
normativi v posameznih oddelkih, kar pomembno vpliva na ceno.
Predvsem pa je zvišanje cene posledica postopne ukinitve varčevalnih ukrepov na področju plač v javnem
sektorju in spremembe Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo.
Občinskemu svetu Občine Mengeš predlagamo sprejem nove cene programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu
Mengeš.
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE IN KORISTI:
Sprejem predlagane spremembe oz. povečanje cene predstavlja povečanje stroškov za sofinanciranje
programov predšolske vzgoje in posledično več proračunskih sredstev za predšolsko varstvo in vzgojo
predšolskih otrok, po trenutno razpoložljivih podatkih predvidevamo, da se bo obveznost Občine Mengeš
povečala za cca. 4.400€ mesečno.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Mengeš sprejme Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Mengeš,
v predloženem besedilu.
Franc JERIČ,
župan
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predlog sklepa
Na podlagi 28. člena in prvega odstavka 31. člena Zakon o vrtcih (Ur.l. RS št. 100/05 - uradno prečiščeno
besedilo, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 - ZIU in 40/12 - ZUJF), 24. in 31. člena Zakona
o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11 in 40/12 – ZUJF), Zakona o uravnoteženju
javnih financ (Ur. l. RS, št. 40/12), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Ur.l. RS št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15), Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur.l. RS št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/10, 92/12 in
27/14) in 17. člena Statuta Občine Mengeš (Uradni vestnik Občine Mengeš št. 1/15) je Občinski svet Občine
Mengeš na svoji __redni seji, dne_______2016 sprejel naslednji
SKLEP
o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Mengeš
I.
Cene programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu Mengeš znašajo mesečno na otroka:
1. dnevni program za otoke za prvo starostno obdobje (od 1. do 3. leta):
2. dnevni program za otoke za drugo starostno obdobje (od 3. do 6. leta):

471,25 evrov;
339,26 evrov.

II.
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz I. točke tega sklepa, znašajo 40,73 evrov. Za
čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil, v
sorazmerni višini plačila programa vrtca.
III.
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov za predšolsko vzgojo v Vrtcu
Mengeš, št. 38-6n/6 z dne 23.06.2015 (Uradni vestnik Občine Mengeš, št. 4/15).
IV.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Mengeš in se uporablja od 1. 9.
2016 dalje.
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