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Predlog sklepa:
»Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/10) je Občinski svet Občine Kozje na svoji
redni seji dne sprejel naslednji sklep:
Ekonomska cena vzgojnovarstvenih programov znaša:
•
•
•

za prvo starostno obdobje: 462,08 EUR
za drugo starostno obdobje: 334,83 EUR
za kombiniran oddelek: 370,35 EUR.

Cena poldnevnega programa za obe starostni skupini znaša 70% cene celodnevnega programa.
Cena prehrane znaša 2,02 EUR dnevno.
Za otroka, ki ga starši izpišejo iz vrtca za mesec ali več, se plača 50% od cene od plačilnega razreda, v katerega
se razporeja.
Povišanje cen začne veljati s 01.10.2012.«

UVODNA OBRAZLOŽITEV

Osnovna šola Kozje je posredovala predlog spremembe ekonomske cene posameznih programov za
enoto vrtca v Kozjem. Cena programa oz. ekonomska cena obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane
otrok v vrtcu in ne vsebuje sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje. Prihodki, ki izhajajo iz
naslova ekonomske cene, se vrtcu zagotovijo iz proračuna občine, in sicer kot razlika med ekonomsko
ceno in plačili staršev ter s plačili staršev.
Ekonomska cena se oblikuje v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih in vključuje naslednje elemente za posamezni program: stroške dela, ki zajemajo cca. 80% cene,
stroške materiala in storitev ter stroške živil, delež katerih pa je preostalih 20 % cene.
Glavni razlog za spremembo ekonomske cene je uveljavitev Zakona za uravnoteženje javnih financ, ki
velja od 1. 6. 2012 dalje in posega v stroške dela oz. le te znižuje. Stroški dela pa so glavni element pri
določitvi ekonomske cene. Po proučitvi podatkov, ki nam jih je posredovala osnova šola, ugotavljamo
spremembe elementov, ki vplivajo na ekonomsko ceno, v primerjavi s predhodnim obdobjem:
stroški dela -6,3%, stroški materiala in storitev +6,8%, stroški živil ostajajo enaki.
Predlog osnovne šole vsebuje zmanjšanje ekonomske cene za I. in II. starostno obdobje ter za
kombinirani oddelek:
vrsta oddelka

število

število

veljavna

NOVA

oddelkov

otrok NORM.

ek. cena

ek. cena

index

I. starostno obdobje

2

24

486,07

462,08

95,06

II. starostno obdobje

2

44

360,70

334,83

92,83

kombiniran I:

1

19

384,00

370,35

96,45

Po izvršenih preračunih je bilo ugotovljeno:
1. Da vrtec za pokritje stroškov delovanja, ki se krijejo iz ekonomske cene potrebuje v letu 2012
377.805 €. Upoštevajoč veljavno ekonomsko ceno za obdobje prvih 8 mesecev letošnjega leta in
predlagano novo ekonomsko ceno za naslednje 4 mesece, bi bila realizacija prihodkov iz
ekonomske cene v letu 2012 410.096 €. Kar pomeni pozitivno razliko v korist vrtca v višini
32.291€.
2.

V primeru spremembe ekonomske cene bi se znižala tudi dosedanje plačila staršev in sicer za
oddelke I. starostnega obdobja za 5 %, za oddelke II. starostnega obdobja za 7 % in za kombiniran
oddelek za 4 %.

3.

Zmanjšanje ekonomske cene vpliva tudi na višino proračunske postavke 19001 Dejavnost vrtca v
občini. Zaradi manjkajočih podatkov v fazi priprave rebalansa, postavke še ni bilo možno
koregirati, V primeru sprejetja nižje ekonomske cene se bo pri realizaciji proračuna ob koncu leta
na tej postavki izkazal prihranek.

4.

Primerjava ekonomske cene po občinah:
OBČINA

I.

II.

III.

Rogaška Slatina

436,00

364,50

326,00

Rogatec

414,28

331,62

349,02

Podčetrtek

421,00

321,00

344,00

Bistrica ob Sotli

414,00

Šmarje pri Jelšah

422,00

310,00

351,00

Kozje

462,08

334,83

370,35
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Predlog spremembe ekonomskih cen storitev vrtca
Na podlagi veljavnih zakonskih predpisov in stanja vpisanih otrok v vrtec smo preračunali
ekonomske cene storitev vrtca. Predlagamo sledeče cene:
• za 1. starostno obdobje 462,08 EUR
• za 2. starostno obdobje 334,83 EUR
• za kombinirani oddelek 370,35 EUR
V letošnjem letu smo oblikovali v vrtcu 2 skupini drugega starostnega obdobja (4-5 let in 5-6
let), 2 skupini otrok prvega starostnega obdobja (1-2 leta in 1-3 leta) in kombinirani oddelek
otrok starosti 2-4 leta. Od oktobra 2012 dalje imamo v tem šolskem letu evidenčno vpisanih
še 7 otrok.
Prilagamo podatke za izračun ekonomske cene.
Lep pozdrav

Roman Gradišek, univ. dipl. inž.,
ravnatelj

