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OBČINSKA UPRAVA

K 7. točki dnevnega reda 3. redne seje Občinskega sveta Občine Kozje

PREDLOG POVIŠANJA EKONOMSKE CENE VRTCA

Predlagatelj: župan Dušan Andrej Kocman

Pristojno delovno telo: Odbor za družbene dejavnosti

Gradivo pripravil: občinska uprava

Poročevalec: -

Roman Gradišek – predsednik Odbora za družbene dejavnosti
Irena Jug – občinska uprava

Vsebina: - uvodna obrazložitev
- dopis OŠ Kozje
-sklep Odbora za družbene dejavnosti

Postopek sprejema: enofazni

Predlog sklepa:
»Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/2010) je Občinski svet
Občine Kozje na svoji redni seji dne
sprejel naslednji sklep:
Ekonomska cena vzgojnovarstvenih programov znaša:
•
•
•

za prvo starostno obdobje: 463,22 EUR
za drugo starostno obdobje: 348,92 EUR
za kombiniran oddelek: 365,93 EUR.

Cena poldnevnega programa za obe starostni skupini znaša 70% cene celodnevnega
programa.

Cena prehrane znaša 1,80 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 1.3.2011.«

UVODNA OBRAZLOŽITEV

Osnovna šola Kozje je posredovala predlog povišanja cen 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.
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,
stroške materiala in storitev ter stroške živil. Prihodki iz tega naslova se vrtcu zagotovijo iz
proračuna kot razlika med ekonomsko ceno in plačili staršev ter s plačili staršev.
Predlog vsebuje povišanje ekonomske cene za I. in II. starostno obdobje ter oblikovanje nove
ekonomske cene za kombinirani oddelek:
vrsta oddelka

število

število

veljavna

NOVA

indeks

oddelkov

otrok NORM.

ek. cena

ek. cena

I. starostno obdobje

2

24

409,34

463,22

113,16

II. starostno obdobje

2

41

329,91

348,92

105,76

kombiniran I:

1

17 *

365,93

Po izvršenih preračunih je bilo ugotovljeno:
1. Veljavna ekonomska cena vrtcu zagotavlja prihodke v višini 347.507 EUR in ne
zagotavlja potrebnih sredstev za pokrivanje programov v letu 2011, ocena katerih
znaša 379.222 EUR. Tako bi ob veljavni ekonomski ceni vrtec v letu 2011 zabeležil
primanjkljaj sredstev v višini 31.715 EUR.

prihodki/odhodki 12
mesecev

veljavna

odhodki

ek .cena

2011

347.507

379.222

razlika

-31.715

indeks

109,13

2. Predlagana nova ekonomska cena vrtcu zagotavlja prihodke v višini 379.722 EUR in
zagotavlja potrebni obseg sredstev za pokrivanje programov v letu 2011.

prihodki/odhodki 12
mesecev

NOVA

odhodki

ek. cena

2011

379.726

379.222

razlika

504

indeks

99,87

3. Ocenjen potreben obseg sredstev, ki se v vrtcu pokrivajo iz ekonomske cene:

VSI stroški dela (tudi prispevki za neizpolnjeno kvota)

317.998,00

stroški materiala in storitev-funkcionalni stroški objektov

17.500,00

stroški materiala in storitev-funkcionalni stroški osnovne dejavnosti

5.500,00

stroški materiala in storitev-drugi specifični namenski stroški

3.300,00

stroški živil za otroke

35.424,00

SKUPAJ

379.722,00

4. Povišanje ekonomske cene se odraža v proračunu občine Kozje na proračunski
postavki 19001 Dejavnost vrtca v občini. Pri preračunu je bil upoštevan veljavni
normativ glede števila otrok ter povprečni plačilni razred staršev (2).
Dejavnost vrtca
v občini
PP 19001

odhodki

odhodki

2010

2011

272.849,00

334.500,00

indeks

122,60

5. V primeru zvišanja ekonomske cene bi se zvišala tudi dosedanje plačila staršev in sicer
za oddelke I. starostnega obdobja za 13 %, za oddelke II. starostnega obdobja za 6 % in
za kombiniran oddelek za 11 %.

Pripravila:
Irena Jug
ŽUPAN OBČINE KOZJE
Dušan Andrej KOCMAN, l.r.

OBČINA KOZJE
OBČINSKI SVET
Odbor za družbene dejavnosti

Št.: 011-0002/2011-1/03
Datum: 09.02.2011

Na podlagi 27. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, št. 24/2010) in v skladu s
Poslovnikom občinskega sveta (Uradni list RS, št. 24/2010) je Odbor za družbene dejavnosti
na svoji 1. redni seji dne 09.02.2011 sprejel naslednji

SKLEP

Odbor za družbene dejavnosti predlaga Občinskemu svetu Občine Kozje, da potrdi nove
ekonomske cene za programe v vrtcu in sicer:
•
•
•

za prvo starostno obdobje: 463,22 EUR
za drugo starostno obdobje: 348,92 EUR
za kombiniran oddelek: 365,93 EUR.

Prav tako se predlaga, da se potrdi nova cena dnevne prehrane in sicer 1,80 EUR.

PREDSEDNIK
Odbora za družbene dejavnosti
Roman GRADIŠEK

