
 

   

PRISTOJNOST: OBČINSKI SVET OBČINE KRANJSKA GORA 
  
PREDLAGATELJ: ŽUPAN OBČINE KRANJSKA GORA 
POROČEVALEC: Služba za družbene dejavnosti in gospodarstvo 
  

Predlog Sklepa o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra 
Mojstrana in vrtcu pri Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora 

ter znižanju plačil staršev  
 

Gradivo za 24. sejo Občinskega sveta 
  
ZAKONSKA PODLAGA: Zakon o vrtcih (Ur. list RS, št. 12/1996, 44/2000, 78/2003, 

72/2005, 25/2008, 98/2009-ZIUZGK, 36/2010, 94/2010 - 
ZIU, 62/2010-ZUPJS, 40/2011-ZUPJS-A, 40/2012- 
ZUJF, 14/2015–ZUUJFO, 55/2017) 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov 
vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. list RS št. 97/2003, 
77/2005, 120/2005 in 93/2015)  
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje (Ur. list RS št. 27/2014, 47/2017 in 
43/20180) 
Statut Občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 31/2017) 

 
Predlog za obravnavo : Na podlagi Poslovnika občinskega sveta Občine Kranjska 

Gora (Uradni list RS, št. 55/2007, s spr.) predlagamo, da 
gradivo obravnava Odbor za negospodarstvo in javne 
službe družbenih dejavnosti 
 

 
 
I. UVOD 
 
Zakon o vrtcih v 31. členu določa, da cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, 
predlaga vrtec, skupaj s predlogom finančnega načrta, pripravljenega v skladu z izhodišči, ki 
veljajo za občinski proračun. Ceno programa določi pristojni organ občine ustanoviteljice.  
 
Predšolska vzgoja v vrtcih poteka v dveh starostnih obdobjih:  

- prvo starostno obdobje v starosti od enega do treh let in 
- drugo starostno obdobje v starosti od treh let do vstopa v šolo. 

 
Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v 
oddelku drugega starostnega obdobja pa dvaindvajset otrok. Pristojni organ lokalne skupnosti 
pa lahko tudi odloči, da število otrok v oddelku presega za največ dva otroka v oddelku.  
 
Glede na trajanje pa vrtec lahko izvaja naslednje programe:  

- dnevne programe, ki trajajo od šest do devet ur in se lahko izvajajo dopoldne, 
popoldne, celodnevno ali izmenično 

- poldnevne programe, ki trajajo od štiri do šest ur in se lahko izvajajo dopoldne, 
popoldne ali izmenično in 

- krajše programe, ki trajajo od 240 do 720 ur letno. 
 



 

   

Dnevni in poldnevni programi so namenjeni otrokom od prvega leta starosti do vstopa v šolo 
in obsegajo vzgojo, varstvo in prehrano otrok. Krajši programi pa so namenjeni otrokom od 
prvega leta starosti do vstopa v šolo in obsegajo vzgojo, varstvo, lahko pa tudi prehrano otrok.  
Vsi programi se izvajajo v skladu z normativi in standardi, ki jih predpiše pristojni minister.  
 
II. DOLOČITEV CENE 
 
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov vrtcih, ki izvajajo javno službo določa 
metodologijo, po kateri se določajo splošni elementi za oblikovanje cen programov. Cene 
programov so podlaga za izračun plačila staršev in izračun razlike med ceno programa in 
plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z Zakonom o vrtcih dolžna zagotavljati občina, v 
kateri imajo starši skupaj z otrokom ki je vključen v vrtec stalno prebivališče oziroma ima 
stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za 
otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno 
prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.  
 
a. Elementi za oblikovanje cen programov :  
- stroški dela, 
- stroški materiala in storitev ter 
- stroški živil za otroke.  
 
Stroški dela se obračunajo le za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa, v skladu 
s predpisanimi normativi in vključujejo: plače, obvezne prispevke delodajalca in druge 
stroške dela (dodatno kolektivno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust, povračila 
stroškov prehrane med delom in prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob 
upokojitvi, solidarnostne pomoči, sredstva za delo sindikalnega zaupnika). Pri ugotavljanju 
števila zaposlenih se upošteva optimalna organizacija dela, ki vključuje združevanje oddelkov 
na začetku in na koncu obratovalnega časa. Stroškom dela se prištejejo tudi sredstva za 
nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 
30 delovnih dni v višini, ki je opredeljen v finančnem načrtu vrtca.  
 
Stroški materiala in storitev so vsi stroški za nabavljen material in za opravljene storitve, in 
sicer funkcionalni stroški objektov (ogrevanje, elektrika, plin, voda…), funkcionalni stroški 
osnovne dejavnosti ( didaktična sredstva in igrače, stalno strokovno izpopolnjevanje, obvezne 
zdravstvene storitve in varstvo pri delu, hišno perilo, pisarniško poslovanje ter drobni inventar 
in drugi specifični namenski stroški.  
 
Stroški živil za otroke se določijo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na 
otroka v posameznem programu. 
 
Med elemente cene pa ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih 
vrtcem v skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso 
neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe (odpravnine presežnim 
delavcem, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, nadomestila 
delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški sodnih postopkov, 
poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova).  
 
b. Izračun cene programa 
 
Cena se izračuna na podlagi načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto, in sicer 
tako, da se stroški dela za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev izračunajo posebej za 



 

   

programe v istovrstnih oddelkih in delijo s številom otrok, ki je določeno kot najvišji 
normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. K tem stroškom se prištejejo stroški dela 
za delavce, ki ne delajo neposredno v oddelkih ter stroški materiala in storitev in stroški živil 
za otroke, ki se razdelijo na število otrok v vseh oddelkih vrtca, upoštevaje najvišji normativ 
za oblikovanje posamezne vrste oddelka.  
 
c. Stroški začasnega izpisa otroka iz vrtca 
 
Ustanoviteljica vrtca lahko sprejme sklep, da se staršem za obdobje, ko otroka izpišejo iz 
vrtca ter ga nato ponovno vpišejo v vrtec, zaračunajo stroški, ki nastanejo z začasnim izpisom. 
Stroški se lahko ugotavljajo za obdobje največ dveh mesecev in ne smejo presegati višine 
plačila, ki bi bilo staršem obračunano za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca- torej se 
cena programa zniža za stroške neporabljenih živil.  
 
d. Obračunavanje odsotnosti otrok 
 
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške 
neporabljenih živil.  
 
Če je otrok zaradi bolezni ali drugih razlogov odsoten dalj čas, lahko pristojni organ lokalne 
skupnosti določi, da vrtec obračuna plačilo staršev na podlagi cene, ki je poleg stroškov za 
živila še dodatno znižana.  
 
Natančnejša pravila o odsotnosti in obračunavanju cen programov v času odsotnosti (npr. 
razlogih, ki štejejo za opravičeno odsotnost, odštevanju zneska za neporabljena živila, prvi 
dan upoštevanja otrokove odsotnosti) določi s sklepom lokala skupnost ustanoviteljica vrtca.  
 
Če lokalna skupnost, ki je zavezanka za plačilo razlike med ceno programa na otroka in 
plačilom staršev, staršem prizna popust oz. nižje plačilo med počitnicami ali iz razloga 
upravičene odsotnosti, mora hkrati zagotoviti tudi plačilo celotne razlike med plačilom staršev 
v času počitniške ali druge odsotnosti otroka in ceno programov, razen stroškov živil.   
 
e. Način usklajevanja cen programov 
 
Uskladitev cen po elementih, ki jih določa metodologija, se opravi enkrat letno, glede na letne 
rasti elementov.  
 
Sklep o določitvi cen lokalna skupnost v roku 15 dni po sprejemu posreduje pristojnemu 
ministrstvu. 
 
Pristojni organ lokalne skupnosti mora predlog cen programov obravnavati in o tem sprejeti 
sklep, najkasneje v 60 dneh po predložitvi predloga cen. 
 
III. IZRAČUN CENE 
 
Občinski svet Občine Kranjska Gora je na 12.seji, dne 22.6.2016 potrdil cene programov v 
vrtcu, ki so v veljavi. Javna zavoda pa sta zaradi povišanja plač (stroškov) zaposlenih in 
materialnih stroškov predlagala nove cene, ki naj bi veljale od 1.10.2018.  

 



 

   

Na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno 
službo sta oba javna zavoda pripravila naslednje predloge novih cen:  

Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana:  
Program   stroški dela materialni stroški stroški živil cena EUR 
1 – 3 let dnevni (prvo starostno obdobje) 400,12 46,55 36,96 483,63 
3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 254,79 46,55 36,96 338,30 

 
Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora:  
Program   stroški dela materialni stroški stroški živil cena EUR 
1 – 3 let dnevni (prvo starostno obdobje) 375,88 44,34 36,96 457,17 
3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 312,69 44,34 36,96 393,98 

 
Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora - Rateče:  
Program   stroški dela materialni stroški stroški živil cena EUR 
3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 312,69 44,34 36,96 393,98 
 
V primerjavi z letom 2016 so se cene zvišale predvsem v tistem delu, ki se nanaša na stroške 
plač (sprostila so se napredovanja delavcev v plačne razrede, višina regresa, prehrana…). Na 
stroške dela vpliva tudi sama struktura kadra, višina delovne dobe, napredovanje v nazive, 
oddaljenost od službe…  Cena prvega starostnega obdobja v vrtcu pri OŠ Josipa Vandota 
Kranjska Gora pa se je celo nekoliko znižala.  
  
Materialni stroški so se minimalno dvignili le pri vrtcu pri OŠ 16.decembra Mojstrana, v 
Kranjski Gori pa so celo nižji (zaradi večjega števila otrok). Izračunani pa so na podlagi 
dejanskih stroškov materiala, storitev, nakupa igrač in knjig, stroškov izobraževanja in 
stroškov ogrevanja.  
 
Stroški živil pa pri obeh vrtcih ostajajo na enaki ravni.   
 
Poglejmo si še primerjavo cen z letom 2016:  
 
Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana:  
 2016 2018 
Program   cena EUR cena EUR 
1 – 3 let dnevni (prvo starostno obdobje) 451,58 483,63 
3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 318,74 338,30 

 
Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora:  
 2016 2018 
Program   cena EUR cena EUR 
1 – 3 let dnevni (prvo starostno obdobje) 468,08 457,17 
3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 337,18 393,98 

 
Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora - Rateče:  
 2016 2018 
Program   cena  EUR cena  EUR 
3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 337,18 393,98 
 
Tako kot vsa leta doslej, tudi tokrat predlagamo, da cena za starše še vedno ostane dodatno 
znižana, in sicer za 1. starostno obdobje za 10 %, za drugo starostno obdobje pa za 5 %. Tako 
naj bi bile cene od 1.11.2018 takšnele:  
 



 

   

Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana:  
 
Program   cena EUR cena za starše EUR dodatno subvencioniranje % 

1 – 3 let dnevni (prvo starostno obdobje) 483,63 435,27 10 
3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 338,30 321,38 5 

 
Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora:  
 
Program   cena EUR cena za starše EUR dodatno subvencioniranje % 

1 – 3 let dnevni (prvo starostno obdobje) 457,17 411,45 10 
3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 393,98 374,28 5 

 
Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora - Rateče:  
 
Program   cena  EUR cena za starše EUR dodatno subvencioniranje % 

3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 393,98 374,28 5 

 
 

III. FINANČNE POSLEDICE ZA PRORAČUN OBČINE KRANJSKA GORA 
 
V proračun za leto 2019 bomo načrtovali potrebna sredstva za ta namen.  
 
Na sejo Občinskega sveta bosta povabljena tudi ravnatelja obeh osnovnih šol, ki bosta na 
voljo za morebitna dodatna pojasnila.  
 
IV. PREDLOG SKLEPA 
Glede na zgoraj navedeno predlagamo, da Občinski svet po razpravi sprejme naslednji  
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Kranjska Gora sprejme Sklep o določitvi cene programov v vrtcu 
pri OŠ 16. decembra Mojstrana in v vrtcu pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora ter 
znižanju plačil staršev.   

 
 
Številka: 032-6/2018-7 
Datum: 20.9.2018 
 
Pripravila:                                                                                           
Vlasta Skumavc-Rabič 
višja svetovalka I 
 
                                                                                                                             ŽUPAN 
                                                                                                                         Janez Hrovat 
 
 
Priloge: 
• predlog Sklepa  
• predloga cen obeh javnih zavodov  
 



 

   



 

   

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih  (Ur. list RS, št. 12/1996 s spr.) in 16. člena Statuta 
Občine Kranjska Gora Občine Kranjska Gora (Ur. list RS, št. 31/2017) je Občinski svet 
Občine Kranjska Gora na ___.seji dne ________ sprejel   
 

SKLEP 
o določitvi cen programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri Osnovni 

šoli Josipa Vandota Kranjska Gora 
ter znižanju plačil staršev  

 
1. Cena programa v vrtcu, ki izvaja javno službo mesečno na otroka znaša:  

 
Vrtec pri OŠ 16. decembra Mojstrana:  
 
Program   stroški dela materialni stroški stroški živil cena EUR cena za starše EUR 
1 – 3 let dnevni (prvo starostno obdobje) 400,12 46,55 36,96 483,63 435,27 
3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 254,79 46,55 36,96 338,30 321,38 

 
Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora:  
 
Program   stroški dela materialni stroški stroški živil cena EUR cena za starše EUR 
1 – 3 let dnevni (prvo starostno obdobje) 375,88 44,34 36,96 457,17 411,45 
3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 312,69 44,34 36,96 393,98 374,28 

 
Vrtec pri OŠ Josipa Vandota Kranjska Gora - Rateče:  
 
Program   stroški dela materialni stroški stroški živil cena EUR cena za starše EUR 
3 – 6 let dnevni (drugo starostno obdobje) 312,69 44,34 36,96 393,98 374,28 

 
 

2. Cene veljajo od 1.11.2018 dalje.  
 

3. Razlika med potrjeno ceno programov in ceno za starše se krije iz proračuna 
Občine Kranjska Gora.  

 
4. Starši otrok, za katere je Občina Kranjska Gora po veljavnih predpisih 

dolžna kriti del cene programa vrtca in obiskujejo vrtca v Občini Kranjska 
Gora, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi odsotnosti otroka enkrat v šolskem 
letu. Rezervacijo starši lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka 
največ dva meseca (od prvega do zadnjega dne v tekočem mesecu) v šolskem 
letu na podlagi pisne prošnje oz. izpolnjene ankete o prisotnosti za čas 
poletnih počitnic. Za rezervacijo starši plačajo 30% plačila, ki jim je določeno 
z odločbo o višini plačila za program, v katerega je vključen otrok, že 
znižanega za stroške neporabljenih živil.  

 
5. V primeru bolniške odsotnosti nad enim mesecem je na podlagi zdravniškega 

spričevala možen izpis.  
 

6. Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za 
stroške neporabljenih živil. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in 
plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije občina. 

 



 

   

7. Če starši obvestijo vrtec do devete ure o otrokovi odsotnosti, vrtec zniža ceno 
programa za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem.   

 
8. Uskladitev cen po elementih, ki jih določa metodologija, se opravi enkrat 

letno, glede na letne rasti elementov.  
 

9. Sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela 
zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni se zagotovijo v vsakoletnem 
proračunu Občine Kranjska Gora na postavki 190210. Vrtci (konto 413300). 

 
10. Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenija in se uporablja od 

1.11.2018.   
 

11. Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen 
programov v vrtcu pri Osnovni šoli 16. decembra Mojstrana in vrtcu pri 
Osnovni šoli Josipa Vandota Kranjska Gora ter znižanju plačil staršev, 
številka: 600-1/2016-19, z dne 30.6.2016 (Ur. list RS, št. 49/2016). 
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Poš iljamo nove cena za vrtec - upoš tevali srno plače po novem sistemu

Na podlagi Pravilnika o metcdologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, kj zvajajo javno služ bo (UL 97/03)
predlagamo cene s 0109.2018:

CENE VRTEC PRI Oš 16. DECEMBRA MOJSTRANA

program stroš ki dela materialni stroš ki hrana cena v EUR
1 -3 let celodnevai 400,12 46,55 36,96 483,63
3 -6 let celodnevni 25479 46,55 36,96 338,30

Qbrazlož itev:

Cene vrtca so se povš ale zaradi poviš anja plač zaposelníh (napredovnaja v plačne razrede In nazive), poviš anja stroš kov prehrane
zaposlenim, poviš anja straš kov regresa, poviš anje stroš kav KADA, poviš anja minimalne plače In rahlega poviš anja materialnih straš kov.
PrI stroš kih dala je vedno vpily strukture kadra: viš ina delovne dobe, vrsta naziva, oddaljenost In s tem povezani stroš ki
prevoza

Stroš ki ž ivil ostajajo enaki

Predlog:

Cena za starš e je bila do sedaj vedrio niž ja Od polne cene In predlagamo, da tako tudi ostane Koliko je cena
za starš e, naj določi občina Predlagamo, da je cena za starš e RateČ e, Kr.Gora In Mojstrana enaka.

K sklepu o določitvi cen naj se doda š e točki:
- cena se usklajujejo z rastjo plač In cen
- nadomeš čarije bolniš kih odstotnosti vzgojiteljic In pomočnic zaradí bolezni do 30 delovnih dni krije občina
(kot je bilo v Sklepu za cene od 11.2004)

Pripravila:

Petra Razinger, računovodja



Prosimo vas za soglasje:

1. K sistemizaciji delovnih mest v vrtcu.
2. K poveŁanju normativa za dva otroka v treh oddelkih.
3. Naš prediog: delež za tajnico ín računovodo je za 0,02 delež a delovnega mesta viš ji

od normativa glede na noví pravilnik o normativih.
4. Naš predlog: delež čistilke, pence povečamo za 0,01 količnika.
5. Tekom Ieta se bo pokazaa potreba po specialnem pedagogu, takrat borno zaprosiii za

sístematizacijo te-tega.

.

Ravnateljka:



;TROŠ KI DELA

troš ki dela vzgojiteljic in pomočnic

_________

kupaj stroš ki dela 244.147,36

tevilo oddelkcv 5

iesečno str.delaloddelek 4.06912

š tevilo otrok str.dela vzgoj in pom.

rvo starostno obdobje 1-3 Ieta 28 33909

Irugo starostno obdobje 3-6 let 63 19377

normaUv za skupino otrok v 2.starostnem obdobju 3-4 letaje 19, v starosti od 4-5 let pa 21, zato je povprečje

0 otrok na skupino za izračun cene

troš ki dela ostali delavci

_________

.kupaj stroš ki dela 66.640,78

tevilo otrok (12÷ 15+15+25+26) 91

nesečno str.deaiotroka 61,03

kupaj stroš ki dela

rvo starostno obdobje 1-3 eta 40012

Irugo starostno obdobje 3-6 let 254,79

š t.otrok po normativu!

š t.otrok po normativu!



MATERIALNI STROŠ KI

Datum: 2205.2018

- ne zajemajo stroš kov zavarovanja stavbe

- nakup igrač In knjig je zajet posebej, ker se pojavi v glavnem konec eta

- izobraž evanje zajema planirane seminarje in š tudijske skupme

stroš ki materiala 13134

stroš ki storitev 16.614

stroš ki igrač In knjig -

stroš ki izobraž evanja 1.476

stroš ki ogrevanja 19.003

50.828

50.828

š t.otrok 91

Imat.stroš ki Iotrokimes. 46,55

STROŠ KI Ž IVIL na dan I 21 IdeIdnl I
malica 0,45 945

kosilo 1,31 27,51

skupaj 1,76 36,96



OŠ JOSIPA VANOOTA KRANJSKA DORA

KOROŠ KA ULI2

Datum: 22.05.2018

Š t: 130/2018

OBČ INA KR.00RA

Kolodvorsa I/a
Kr.Gora

ceV/asta Skumavc Rabič

Poš iljamo nove cena za ar/ac - upoš /auali smo plača po novem sin/emu

Na podlagi Praailnika o me/odologiji za oblikoaanja cen programov v nr/ci/i. kj izaajajo javno služ bo (ur.l.07/03, 77/05)

pradlagamo cena ni. septembrom 2018:

CENE VRTEC KRANJSKA GORA
orooram : DNEVN/ s/ra/kj dala
-

- mater.strotki stroš ki ž ivil Cena

1. starostno obdobje I -3 lata .•

(za 14+14+12 otrok) 375,88 44.34 36,06 457,17

2. starostno obdobje 3-6 let

(za 17+22+21 otrok) 312,60 ‘ 44,34 36.00 393,98

CENE VRTEC RATEČ E
program: DNEVNI stroš ki de/a mater. stroš ki hrana Cena

2 n/arosš no obdobje 3 6 let ( 31269
‘- I n «4tnc J398

‘
n

Qbrazlož itev:

Cena nr/canone povačala u dalu straš kov dala - azrok: npron/i/e napradouanj od le/a 2013.

Cane nr/cn za prao n/aron/no obdobja pri n/roš kih dala no na malen/iont zman)š ala, zaradi pouačanaga š /avila o/rok, tar

razdali/va n/rotkoa na nač o/rok.

Cena ur/cn za drogo n/aron/no obdobja pa ntroš kih dala no na poaačala, zaradi napradouanja dalaucea in anakaga

š /anim o/rok kol la/o 2017.

Ph n/roš kih dala ja var/no upliv n/ruk/ura kadra: ui/ina dalouna doba, aru/a narva, oddaljanon/ in n/am poaazani n/roš ki

prauoza,

Mater/a/ni s/rotki no na zmanjš ali zaradi poaačanaga š /avila o/rok, tar razdali/aa n/roš kou na nač o/rok in

neda) znaš ajo 44,346.

Stroš ki ž ivil nmo poanokli za oba n/aron/ni obdobji. Praj je bila razii/in zaradi popoldannka rnalica, ki sojo dobili la

1 n/arantnam a/udab)u. Prakna ja pokazala, r/a je popoldannka malica po/rabaa unem.

Na ur/cu Ra/akc srno ma/arialna n/roš ka poano/ili z nr/ac Kranjnka Dora a nkupini 3-6 1cl n/aron/i o/rok.

Tudi cena ar/cn skupina 3-6 la/ n/aron/i o/rok je ano/un /ako za ur/ac Kranjuka Dora ko/ ar/ac Rn/aš e.

Predlog:
Cena ur/na s/aron/ne skupina od 1-3 seje a pr/marjan/z/atom 2017 zmanjtala, zaradi poaečanaga š teaila o/rok

tar razdelitev n/roš kou na veš otrok.

Cena vr/ca s/aron/ne skupina od 3-6 ne jev primerjaai z letom 2017 paye/ata, zaradi poveš anja straš kov de/a.

in enakega š teaila otrok kot te/o 2017.

Koliko je cena za n/arš e, na) določi občina.

K uklepu o dobš i/ai cen na) na r/oda ta toČ ki:

-canc na unkla)u)a)o z ran/jo plač in cen

- uadomaš š anja bolniš kih odn/o/nonš uzgo)ilaljic in pornoš nic zaradi bolazui do 30 dalounih dni kaje občina

)ko/ja bila a Sklepu za cena od 1.1.2006)

Ravna/al):

Mag. Milan Rogalj

Pr/pravila:

Irena Volariš , računoaod)a



VRTEC KRANJSKA GORA IN RATE¨ E OD 3-6 LET

skupaj stroš ki dela

VRTEC KRANJSKA GORA 22.05.2018

1. starostno obdob]e 1-3 eta (14+14+12 otrok)

plače 6 delavk Sovice,Storž ki, Gorski š kratie 137.4S618
strdela vzgoj,in pom.NA MESEC 11.457,18

J na otroka 286,43

š t.ottok
2. starostno obdobje 3-6 tet (17.22+21 otrok)

_________

-.6Q,Q- po normativu
plače delavk Kozhčki Rozlet. Kekci 151 155br

strdela vzgnj n pom.NA MESEC 12.596.26
na otroka 209.94

strokkt diT. ostatt detanol —

Skupa! stroš ki dela - -

trok 1‘ 14 12 17÷ 22 21) a ‚ kti.rjQO,OQ po normativu
mesečno str.dnlaÍotroka 89,45

skupa) strnš ki dela
1. starostno obdobje 1-3 teta 375,88
2. starnstno obdobje 3-6 tet 299,38

VRTEC RATEČ E

stroš ki dela vzgojitetjiee in pomoČ nice
skupuj stroš ki tlela 55.5?*.7o -

Š tevllo otrok 17,.00f po n 1 I
mesečno strdelu/otroka 272.44

stroš ki deta ostati detanol
skupuj stroš ki tlela 17551.29.
š te rtu otrok 1700 p normativu I

mesečoo str.dela/otroku
.‘

Iskupaj stroš ki detalotroka I 358,48

SKUPAJ STROŠ KI DELA VRTEC KRANJSKA GORA + RATEČ E 2.STAROSTNO OBD.

2. starostno obdobje 3-6 tet (17*22*21.17 otrok)
- 77.00

plače delavk KozIički,Rož letí,Kekci,Vovkci) 206.733,84
str.dela vzgoj.in pom.NA MESEC 17.227,82
na otroka 223.74

lkL9u
skupa) strnš ki dela
4f.Vtlootrok(14 Id. 12.17.22+21+17) e., 4 ‘ 11700
mesečno str.dela!otroku 89,95

Skupa) stroš k( deta

2. starostno obdobje 3-6 tet 31 2,69

SKUPAJ STROŠ KI DELA VRTEC KRANJSKA GORA + RATEČ E 1. IN 2. STAR. OBDOBJE

1. starostno obdobje 1-3 leta 375,88
2. starostno obdobje 3-6 let 312,69



MATERIALNI STROŠ KI - VRTEC KRANJSKA GORA

Datum: 22.05.2018

- izračunani na podtagi eta 2017 (ne zajema stroš kov ž ivil).

- ne zajemajo stroš kov zavarovanja stavbe

- nakup igrač in knjig je zajet posebej, ker se pojavi v glavnem konec eta

- izobraž evanje zajema planirane seminarje in š tudijske skupme

__________________

13.979

__________________

15.930

____________________

2.400 stroš ki za igrače,knjige se povečajo zaradi nove skupme

1.500

15.000 jcelotni str.ogrevanja stavbe So 59.89265 eur od občine dobimo 46.057,56

48.809 eur.

STROŠ KI Ž IVIL na dan 21 del.dni

malica 045 945

kosilo 1,31 27,51

skupaj 1,76 36,96

MATERIALNI STROŠ KI - VRTEC RATEČ E
- izračunani na podlagi stroš kov za jan. - dec 2017 ne zajema stroš kov ž ivil)

- nakup igrač in knjig je zajet posebej, ker se pojavi v glavnem konec eta

- izobraž evanje zajema planirane seminarje in š tudijske skupina

stroš ki materiala 3.898 3.898

stroš ki storitev 3.941 5.056

stroš ki igrač in knjig 400 401

stroš ki izobraž evanja 250 250

stroš ki ogrevanja 3.885 3.885

12.374 13.489

š t.otrok -.

Imat.stroš ki /otrok(mes. I 60,65 I

SKUPAJ VRTEC KR.G.+RATEČ 61 .182,53

Š TEVILO OTROK 115,00
mat.stroš ki iotroklmes. 44,34

stroš ki materiala

stroš ki storitev

stroš ki igrač in knjig

stroš ki izobraž evania

stroš ki ogrevanja

š t.otrok 98

Imat.stroš ki /otroklmes. I 41,50

I 13.979

I 15.579

L 2.400

1.500

. 15.000


