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V PRILOGI

enofazni

UVODNO POJASNILO

PREDLOG SPREMEMBE EKONOMSKE CENE PROGRAMOV VRTCA ZMAJČEK
KOZJE
Osnovna šola Kozje je posredovala predlog spremembe ekonomske cene posameznih
programov za enoto vrtca v Kozjem, saj ugotavlja, da so realizirani prihodki iz ekonomske
cene višji od stroškov. 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.
Predlog osnovne šole zajema zmanjšanje ekonomske cene za I. in II. starostno obdobje. V
šolskem letu 2014/2015 se izvajajo programi v dveh oddelkih I. starostnega obdobja in treh
oddelkih homogenih skupin II. starostnega obdobja. Kombiniran oddelek v tem šolskem letu
ni oblikovan.
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Po izvršenih preračunih je bilo ugotovljeno:
1. Da vrtec za pokritje stroškov delovanja, ki se krijejo iz ekonomske cene potrebuje v
letu 2015 353.692 €. Upoštevajoč trenutno veljavno ekonomsko ceno bi bila realizacija
prihodkov iz ekonomske cene v letu 2015 v višini 373.593 €, kar prestavlja presežek
prihodkov nad stroški v višini 19.901 €. S predlagano novo ekonomsko ceno bi
znašali prihodki vrtca iz tega naslova v letu 2015 360.565 €.
2.

V primeru spremembe ekonomske cene bi se znižala tudi dosedanja plačila staršev in
sicer za oddelke I. starostnega obdobja za dobrih 8 %, za oddelke II. starostnega obdobja
za 1 %.

3.

Predlagano zmanjšanje ekonomske cene je bilo upoštevano tudi pri pripravi proračuna
občine za leto 2015. Sredstva za ta namen so zagotovljena na proračunski postavki 19001
Dejavnost vrtca v občini.

4.

Primerjava ekonomske cene po občinah:
OBČINA

I.

II.

Krško

486,06

343,81

Rogaška Slatina

436,00

364,50

Rogatec

398,23

317,07

Podčetrtek

421,00

321,00

Šmarje pri Jelšah

406,00

310,00

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji prvi redni seji dne 09.12.2014 sprejel sklep, s katerim
predlaga občinskemu svetu, da sprejme predlagane ekonomske cene.
Pripravila:
Irena Jug

ŽUPANJA OBČINE KOZJE
Milenca Krajnc, univ.dipl.inž.kmet.
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OBČINSKI SVET
predlog
Številka:
Datum:
Na podlagi 16. člena Statuta Občine Kozje (Uradni list RS, 24/10) je Občinski svet Občine
Kozje na svoji redni seji dne
sprejel naslednji

SKLEP
I.
Ekonomska cena vzgojnovarstvenih programov znaša:
•
•

za prvo starostno obdobje: 423,39 EUR
za drugo starostno obdobje: 330,55 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.
II.

S tem s sklepom preneha veljati sklep št. 032-0005/2011-13/06 z dne 20.09.2012.
Sklep prične veljati z dnem sprejema, uporabljati se prične s 01.12.2014, sklep se objavi v
Uradnem listu RS.
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