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I.

UVOD

Mestna občina Novo mesto je ustanoviteljica dveh javnih zavodov, in sicer Vrtec Ciciban
Novo mesto in Vrtec Pedenjped Novo mesto, ki delujeta na 19 lokacijah, od tega je
organiziran eden bolnišnični oddelek v Splošni bolnišnici Novo mesto in romski vrtec. Poleg
tega ima Mestna občina Novo mesto organizirana dva obšolska vrtca, in sicer enega pri
Osnovni šoli Stopiče in enega pri Osnovni šoli Brusnice ter dva koncesijska vrtca.
Dejavnost predšolske vzgoje spada med izvirne naloge občine. V skladu z Zakonom o vrtcih
se iz proračuna lokalne skupnosti pokriva razlika med ceno programov in plačilom staršev, ki
je določeno na podlagi odločbe o plačilu vrtca.
Nazadnje je Občinski svet Mestne občine Novo mesto potrdil cene programov vrtcev, ki so
začele veljati s 1. 2. 2009. V nadaljevanju gradiva bomo navedli podatke o trenutno veljavnih
cenah in primerjavo s predlaganimi novimi, nižjimi cenami programov vrtcev.
Po Zakonu za uravnoteženje javnih financ od 1.6.2012 velja, da če sta v vrtec vključena dva
ali več otrok, plačajo starši za mlajšega otroka 30 % plačila (70 % plačila krije državni
proračun), ki jim je določeno v skladu z zakonom kot znižano plačilo, za vsakega nadaljnjega
mlajšega otroka pa so plačila oproščeni. Za vsakega nadaljnjega otroka se zagotavljajo
sredstva iz državnega proračuna (namesto plačila staršev), medtem ko se celotna razlika v
ceni programa krije iz proračuna Mestne občine Novo mesto.
Z novim Zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, ki je pričel veljati 1.1.2012, se
ureja postopek za uveljavljanje znižanega plačila staršev za programe predšolske vzgoje v
vrtcih, ki izvajajo javno službo, upošteva se lestvica dohodkovnih razredov ter se določa
dohodke in premoženje, ki se upoštevajo za določitev plačila staršev, kot tudi način
njihovega izkazovanja in ugotavljanja. O dohodkovnih razrednih po novem zakonu odločajo
pristojni centri za socialno delo.

II.

OBRAZLOŽITEV

Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo,
natančno opredeljuje elemente in postopek za izračun cene. Kot elementi za oblikovanje cen
programov se upoštevajo: stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke.
Predlagane cene programov vrtcev so obrazložene v nadaljevanju gradiva.
V skladu z 19. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo, je uskladitev cen potrebno opraviti tudi v primeru, če pride do bistvenih
sprememb višine posameznih elementov cene. Uskladitev cen je torej potrebno opraviti,
zaradi znižanja elementov cene programov, ki so posledica uveljavitve Zakona za
uravnoteženje javnih financ.
Iz predloga sprememb cen programov vrtcev v Mestni občini Novo mesto je razvidno, da je
Zakon za uravnoteženje javnih financ, ki je začel veljati s 1.6.2012 posegel na področje plač,
povračil stroškov in nekaterih drugih prejemkov zaposlenih v javnem sektorju.
Vrtci v Mestni občini Novo mesto so racionalizirali vse postavke cene, katere je bilo možno.
Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih so pri izračunu
vseh elementov upoštevani najvišji oz. fleksibilni normativi za oblikovanje posameznih vrst
oddelkov.
Pri Vrtcu Ciciban Novo mesto je v oblikovani ceni upoštevano 722 otrok, pri Vrtcu Pedenjped
Novo mesto 759, vrtcu pri OŠ Stopiče 111, vrtcu pri OŠ Brusnice 70 otrok in pri
koncesijskema vrtcema, Društvu Ringa Raja 52 otrok in vrtcu Jana d.o.o. 40 otrok.
Elementi za oblikovanje cen programov vrtcev so:
a) Stroški dela
Pomembne spremembe na področju stroškov dela so bile uveljavljene s sprejetjem Zakona
za uravnoteženje javnih financ – ZUJF (Ur. l. RS 40/2012) in Aneksom h kolektivni pogodbi
za dejavnost vzgoje in izobraževanja v RS ( Ur. l. RS 40/2012) ter ostalimi predpisi.
V skladu z naštetimi predpisi so se znižale plače uslužbencev, določene so bile spremembe
glede napredovanja, spremenjene so tudi določbe glede povračil stroškov v zvezi z delom in
drugimi osebnimi prejemki. Plače so se po Zakonu za uravnoteženje javnih financ znižale za
8 % ob enkratni odpravi tretje in četrte četrtine nesorazmerij v osnovnih plačah. Dejansko
znižanje plač je bilo tako odvisno od tega ali so zaposleni imeli pravico do odprave
nesorazmerij pri osnovnih plačah.
Prispevki pri plačah so upoštevani v višini 16,10% na bruto plače, pri izračunu premij KDPZ
pa so upoštevane obračunane premije za september 2012. Regres za letni dopust je za
posamezne delavce upoštevan po lestvici glede na uvrstitev v plačni razred v skladu s 176.
členom ZUJF. Pri izračunu regresa za prehrano je upoštevan znesek dnevnega regresa, ki v
skladu z ZUJF znaša 3,52 EUR na dan, za 10,5 mesecev letno. Pri izračunu stroškov
prevoza na delo so upoštevani podatki za 21 dni mesečno za 10,5 mesecev letno. Sredstva
za solidarnostno pomoč so upoštevana v skladu z ZUJF. Odpravnine pri oblikovani ceni
programa niso upoštevane. Jubilejne nagrade so zaradi trenutnih dokaj nejasnih razlag v
ZUJF v ceni programa upoštevane po oceni za leto 2013. Premija KDPZJU se je upoštevala
po dejanskem trenutnem stanju, brez povečanja.
V povprečju so se bruto plače v Vrtcu Ciciban Novo mesto znižale za cca. 4,8%, v Vrtcu
Pedenjped Novo mesto povprečno cca. 5%, prav tako v vrtcu pri OŠ Stopiče, v vrtcu pri OŠ
Brusnice cca. 8%, pri koncesijskem vrtcu Društvo Ringa Raja pa cca. 4%.
Višina odstotka znižanja plač v vrtcih je bil močno odvisen od strukture kadra v vrtcih, saj je
bil pri mlajšem kadru (strokovni delavci z osnovnim plačnim razredom, brez napredovanj) ta
odstotek bistveno višji, ker ni bilo odprave nesorazmerij pri plačah, medtem ko je bil pri

starejšem kadru, kjer se je moralo v skladu z zakonom upoštevati odpravo nesorazmerja v
osnovni plači, odstotek znižanja nekoliko nižji.
b) Stroški materiala in storitev
V skladu Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo so stroški materiala in storitev v oblikovanih cenah upoštevani na podlagi načrtovanih
povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto in rasti cen po napovedi UMAR-ja. Pri tem so
vrtci upoštevali varčevalne ukrepe in racionalizirali vse stroške.
c) Stroški živil za otroke
Strošek živil na otroka na mesec je v Vrtcu Ciciban Novo mesto, Vrtcu Pedenjped Novo
mesto, Društvi Ringa Raja ter vrtcu Jana d.o.o. 38,64 EUR. V vrtcu pri OŠ Stopiče in vrtcu
pri OŠ Brusnice pa je strošek živil na otroka na mesec 34,44 EUR. Upoštevano je povprečno
21 dni na mesec.
Po Zakonu o vrtcih so plačniki programov javnih vrtcev občine, v katerih imajo starši v vrtce
vključenih otrok stalno prebivališče, starši, ter od 1. septembra 2008 s sprejetjem novega
zakona tudi državni proračun. Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je
otrok vključen. Cena programa obsega stroške vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu in
ne vsebuje stroškov za investicije in investicijsko vzdrževanje. Zato je cilj predlaganega
sklepa določitev cene, ki vsebuje dejanske stroške skladno s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in skladno z Zakonom o vrtcih ter
vsemi podzakonskimi akti. Cilj predlaganega sklepa je usklajevati stroške v vrtcih ter hkrati
tudi zagotavljanje izvajanja javne službe skladno s potrebami staršev in po predpisanih
normativih ter standardih.
Predlagane cene programov v vrtcih MO NM se v I. starostnem obdobju znižajo za 5% od
trenutno veljavnih cen in v II. starostnem obdobju za 7%. Dosedanji popusti za starše otrok,
za katere je Mestna občina Novo mesto po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa
in imajo otroka vključenega v dnevni program javnih vrtcev, se dosedanje znižanje plačila
njim določenega plačilnega razreda za I. starostno obdobje 10% in za II. starostno obdobje
8%, spremeni na enotnih 5% za obe starostni skupini.
Vrtec Ciciban Novo mesto, Vrtec Pedenjped Novo mesto ter koncesijska vrtca imajo enotno
ceno, obšolska vrtca pa različno.
V nadaljevanju prikazujemo trenutno veljavne cene programov novomeških vrtcev in nov
predlog cen programa vrtca.

Tabela št. 1: Primerjava med trenutno veljavnimi cenami programa vrtca v MO NM in
nov predlog cen

1
Vrtec
Ciciban
Novo mesto
Vrtec
Pedenjped
Novo mesto
Vrtec pri OŠ
Stopiče
Vrtec pri OŠ
Brusnice
Društvo
Ringa Raja
Vrtec Jana
d.o.o.

Trenutno
veljavna
cena
I. starostna
skupina

Predlog
nove cene
programa
II. starostna I. starostna
skupina
skupina

2
474,53

3
358,81

474,53

4
450,80

II. starostna Indeks
skupina
I. starostne
skupine
5
6= 4/2*100
333,69
95,00

Indeks
II. starostne
skupine
7= 5/3*100
93,00

358,81

450,80

333,69

95,00

93,00

448,31

357,52

425,89

332,49

95,00

93,00

444,79

336,85

403,93

297,25

90,81

88,24

448,94

352,51

450,80

333,69

100,41

94,66

474,53

358,81

450,80

333,69

95,00

93,00

*Poldnevni program – romski vrtec Pikapolonica je trenutno veljavna cena 335,98 EUR,
predlog nove cene programa je 327,48 EUR.
* Razvojni oddelek - trenutno veljavna cena je 904,10 EUR, predlog nove cene programa je
900,22 EUR.
* Bolnišnični oddelek - trenutno veljavna cena je 2.654,78 EUR, predlog nove cene programa
je 2.835,11 EUR.
Tabela št. 2: Primerjave predlaganih ekonomskih cen v Mestni občini Novo mesto z
veljavnimi ekonomskimi cenami v drugih občinah (v prilogi)
Z uveljavitvijo Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev so se spremenili postopki
določitve znižanega plačila za vrtec, in sicer je ena od sprememb tudi določitev roka za
oddajo vloge staršev za znižano plačilo in s tem povezano izdajo odločbe, s katero se določi
datum začetka veljavnosti pravice. Pravica do znižanega plačila za vrtec pripada staršem v
skladu z novo zakonodajo od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. V praksi pa
se dogaja, da se lahko v vrtcu sprosti mesto tudi med mesecem in starši kljub temu, da nujno
potrebujejo varstvo, otroka ne vključijo, saj bi morali v obdobju od dejanske vključitve otroka
v vrtec, pa do izdaje odločbe, kriti polno ceno programa za vrtec v višini najvišjega
dohodkovnega razreda. Mestna občina Novo mesto pa mora vrtcu za vsako nezasedeno
mesto v skladu z 10. členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov vrtcih, ki
izvajajo javno službo, zagotoviti sredstva v višini cene programa brez živil, torej plačati
prazno mesto. To pa za Mestno občino Novo mesto predstavlja dodaten strošek.
Poleg tega tudi prihaja do zamikov glede izdaje odločbe pristojnega centra za socialno delo o
določitvi višine plačila za program vrtca in je otrok že vključen v vrtec, starši pa še niso prejeli

omenjene odločbe. Vrtec zato v tem vmesnem času nima osnove za obračun programa
vrtca.
Predlagamo, da se v sklep doda člen, ki bo določal kako ravnati v takšnem primeru za
obdobje od dejanske vključitve otroka v vrtec do datuma pridobitve pravice do znižanega
plačila vrtca, če so oddali vlogo na center za socialno delo najkasneje na dan vključitve
otroka v vrtec, saj z vključevanjem otrok v tekočem mesecu omogočamo na eni strani
staršem takojšnjo zapolnitev prostega mesta, po drugi strani pa s tem znižujemo stroške
Mestne občine Novo mesto.
Predlagamo, da do izdaje odločbe pristojnega centra za socialno delo za plačilo programa
vrtca, starši za novo sprejete otroke plačajo akontacijo v višini 43% od cene programa, v
katerega je otrok vključen. Po prejemu odločbe o znižanem plačilu vrtca, vrtec izvede
poračun od datuma vključitve otroka.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od prvega dne naslednjega meseca
po vložitvi vloge. V primeru, da je otrok vključen v vrtec med mesecem in so starši vlogo
oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z
dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za
program vrtca, vrtec poračuna višino plačila od datuma vključitve.
II.

VPLIV NA PRORAČUN

Na podlagi sprememb cene programa vrtca in trenutno razpoložljivih podatkih se bo
obveznost Mestne občine Novo mesto zmanjšala za cca. 14.250 EUR/mesec.
III.

PREDLOG SKLEPA
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme predlog Sklepa o spremembi
Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine
Novo mesto

Pripravila:
Suzana POTOČAR,
višja svetovalka

Aleš BERGER,
VODJA URADA

Borut NOVAK,
DIREKTOR OBČINSKE UPRAVE

Predlagamo, da Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme naslednji predlog
sklepa:
Na podlagi prvega odstavka 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB2,
25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/2010-ZUPJS, 94/10-ZIU in 40/12-ZUJF), Zakona za
uveljavljanje pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12ZPCP-2D), Zakona za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS št. 40/12, 55/2012 Skl.US: UI-162/12-5), Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05), 30. člena Statuta Mestne občine Novo
mesto (Uradni list RS, št. 96/06 – UPB 1) ter na podlagi 11. člena Sklepa o določitvi cen
programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 41/08
in 8/09) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 17. seji, dne 27. 9. 2012 sprejel
naslednji
SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne
občine Novo mesto
1. člen
1. člen Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne občine
Novo mesto (Uradni list RS, št. 41/08 in 8/09) se spremeni tako, da se glasi:
1.
»Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske
vzgoje (v EUR):
Vrtec

Prvo
starostno
obdobje
Vrtec
Ciciban 450,80
Novo mesto
Vrtec Pedenjped 450,80
Novo mesto
Vrtec
pri
OŠ 403,93
Brusnice
Vrtec
pri
OŠ 425,89
Stopiče
Društvo
Ringa 450,80
Raja
Vrtec Jana d.o.o. 450,80

Drugo
starostno
obdobje
333,69

Poldnevni
program –
romski vrtec

333,69

327,48

Razvojni
oddelek

Bolnišnični
oddelek
2.835,11

900,22

297,25
332,49
333,69
333,69
2. člen

3. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Staršem otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto po veljavnih predpisih dolžna kriti
del cene programa in imajo otroka vključenega v program v javnih vrtcih, se dodatno zniža
plačilo tako, da plačajo v programu prvega in drugega starostnega obdobja za 5% nižjo ceno
programa njim določenega plačilnega razreda.

Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz
družine. V kolikor sta vključena dva ali več otrok iz iste družine, dodatno znižanje velja samo
za najstarejšega otroka.«
3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov znašajo 38,64 EUR
mesečno na otroka v vseh vrtcih, razen za vrtca pri šolah, kjer znašajo mesečni stroški živil
34,44 EUR. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za
stroške neporabljenih živil v višini 1,64 EUR na dan za vrtca pri šolah, za vse ostale pa 1,84
EUR na dan. Podatki so izračunani za povprečje 21 dni mesečno.
Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do devete ure, vrtec zniža ceno programa za
stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem. Tako znižana cena je podlaga za plačilo
staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost
zavezanka.«
4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje v javnem vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti
otroka enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo
za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj 30 in največ 60 koledarskih dni. O odsotnosti otrok
so starši dolžni vrtec obvestiti 15 dni pred nastopom odsotnosti.
Za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti starši plačajo 50% njim določenega plačilnega
razreda. Ta rezervacija velja samo za najstarejšega otroka, v kolikor sta v vrtec hkrati
vključena dva ali več otrok iz iste družine.
V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – nad 30 dni (prvi in zadnji
upoštevani dan odsotnosti je delovni dan), lahko starši uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni.
Starši lahko uveljavijo to ugodnost za največ 90 koledarskih dni skupaj v koledarskem letu.
Za čas odsotnosti starši plačajo 30% njim določenega plačilnega razreda. V tej višini plačila
staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni
morajo starši predložiti vrtcu zdravniško potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku
odsotnosti. Vrtec pri mesečnem obračunu pošlje pristojni službi na Mestni občini Novo mesto
fotokopijo zdravniškega potrdila ter njihovo potrdilo o odsotnosti z vrtca z navedbo datuma.
Določbe tega člena veljajo za starše otrok, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v
Mestni občini Novo mesto, za ostale pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno
programa in plačilom staršev oziroma pravili, ki jih določa občina plačnica.
Določbe tega člena veljajo tudi za starše s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine
Novo mesto, katerih otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če jo je skladno z
odločitvami teh občin možno uveljavljati.«
5. člen
9. člen se spremeni, tako da se glasi:
»Do izdaje odločbe pristojnega centra za socialno delo za plačilo programa vrtca starši za
novo sprejete otroke plačajo akontacijo v višini 43% od cene programa vrtca v katerega je

otrok vključen. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program vrtca, vrtec izvede
poračun od datuma vključitve otroka.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od prvega dne naslednjega meseca
po vložitvi vloge. V primeru, da je otrok vključen v vrtec med mesecem in starši iz
upravičenih razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem mesecu, temveč so vlogo oddali
najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila z dnem
dejanske vključitve otroka v vrtec. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program
vrtca, vrtec poračuna višino plačila od datuma vključitve.«
6. člen
Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih Mestne
občine Novo mesto se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati naslednji
dan po objavi, uporabljati pa se začne s 1. 10. 2012.

Župan Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič

Tabela št. 2: Primerjave predlaganih ekonomskih cen v Mestni občini Novo mesto z veljavnimi ekonomskimi cenami v drugih

Veljavne cene v javnih
vrtcih na dan 3.8.2012
Mestna občina Celje
Mestna občina Koper
Mestna občina Kranj
Mestna občina Ljubljana
Mestna občina Maribor
Mestna občina Murska sobota
Mestna občina Nova Gorica
Mestna občina Ptuj
Mestna občina Velenje

I. starostna skupina

Veljavnost

Mestna občina Novo mesto-predlog
Vrtec Ciciban Novo mesto
Vrtec Pedenjped Novo mesto
Vrtec pri OŠ Stopiče
Vrtec pri OŠ Brusnice
Društvo Ringa Raja
Vrtec Jana d.o.o.

1.6.2012
1.1.2012
1.8.2012
1.5.2010
1.7.2012
1.5.2011
1.2.2009
1.4.2012

cena
431,70
518,00
459,96
485,00
453,11
388,00
511,75
483,35
442,69
450,80
450,80
425,89
403,93
450,80
450,80

II. Starostna skupina

cena
325,97
350,00
347,60
346,00
325,86
388,00
346,97
367,34
342,73
333,69
333,69
332,49
297,25
333,69
333,69

II. Starostna skupina (3-4 let)

cena
361,25
385,31
379,00
388,00
374,50
387,81
361,16

kombiniran oddelek

cena
358,19
385,31
379,00
388,00
374,50
398,35
361,16

razvojni oddelek

cena
959,64
950,74
937,00
1.183,45
1.112,40
1.249,86
1.110,30

bolnišnični oddelek

cena

2.835,11
900,22

h občinah

Poldnevni program –
romski vrtec

327,48

