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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno
besedilo), 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št.
129/06), 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) in 19. člena Statuta
Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/02 in 25/02, Uradni list RS, št. 38/05 in
24/06) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
sprejel
SKLEP
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV JAVNIH VRTCEV
NA OBMOČJU MESTNE OBČINE NOVA GORICA
1. V javnih vrtcih na območju Mestne občine Nova Gorica se s 01.09.2007 za
posamezne programe vrtca določijo cene, ki znašajo mesečno na otroka:

I. STAROSTNO OBDOBJE
- oddelki 1-3 let

DNEVNI
PROGRAM
(9 ur)

POLDNEVNI
PROGRAM
(6 ur)

POLDNEVNI
PROGRAM
BREZ KOSILA

451,39 EUR

383,68 EUR

363,49

373,10 EUR
332,95 EUR
332,95 EUR

307,54 EUR
283,00 EUR
283,00 EUR

287,35 EUR
262,81 EUR
262,81 EUR

373,10 EUR

307,54 EUR

287,35 EUR

II. STAROSTNO OBDOBJE
-

oddelki 3-4 let
oddelki 3-6 let
oddelki 4-6 let

III. KOMBINIRANI ODDELKI

2. Fleksibilni normativ povečanja števila za dva otroka v oddelkih se upošteva v:
- oddelkih prvega starostnega obdobja (1-3 let) v Vrtcu Nova Gorica, Vrtcu Branik,
Vrtcu Dornberk, Vrtcu Šempas,
- heterogenih oddelkih drugega starostnega obdobja (4-6 let) in (3-6 let) v Vrtcu
Nova Gorica ter v Vrtcu Grgar,
za ostale vrtce pa po potrebi.
3. Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolžna
kriti del cene programa, lahko dodatno uveljavljajo:
-

pri določitvi prispevka staršev vplačane anuitete najetega stanovanjskega kredita
za reševanje stanovanjskega problema.
Vplačane anuitete stanovanjskega kredita za rešitev stanovanjskega vprašanja
družine se odštevajo od bruto dohodka;

-

oprostitev plačila, zaradi otrokove daljše odsotnosti iz zdravstvenih razlogov.
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca več kot 15 zaporednih obračunskih dni,
so starši oproščeni plačila vrtca za čas odsotnosti. Vlogo za oprostitev plačila, s
priloženim zdravniškim potrdilom, starši oddajo na Oddelek za družbene
dejavnosti najkasneje v roku 5 zaporednih obračunskih dni od zaključka
odsotnosti;

-

začasni izpis.
Uveljavijo ga lahko starši, ki želijo za svojega otroka rezervirati mesto v izbranem
oddelku:
- za čas od 01. -31. julija,
- za čas od 01.- 31. avgusta,
- za čas od 01. julija do 31. avgusta.
Med začasnim izpisom plačajo starši 25% plačilnega razreda, določenega na
podlagi Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih. Starši so začasni izpis
dolžni napovedati vrtcu v pisni obliki, najmanj 8 dni pred prvim dnem odsotnosti
otroka.

4. V primerih odsotnosti otroka, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil,
če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec najkasneje do 8.00 ure.
5. V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno
zmanjša glede na število dni prisotnosti otroka v vrtcu v mesecu vpisa ali izpisa.
6. Cena »cicibanovih uric« znaša 30 EUR / uro za skupino oblikovano po normativih. Za
otroke iz Mestne občine Nova Gorica, ki niso vključeni v program vrtca krije stroške
programa Mestna občina Nova Gorica. Cena za otroke iz drugih občin znaša 3 EUR /
uro za otroka.
7. V primeru, da bo v določeni enoti vrtca občasno prisotnih manj kot 5 otrok (počitnice,
pred/po praznikih), se te otroke za določen čas prerazporedi v drugo enoto na
območju mestne občine.
8. V Čepovanu se oblikuje oddelek vrtca pod pogojem, da je vpisanih najmanj 5 otrok.
9. Sklep o določitvi cen programov javnih vrtcev na območju Mestne občine Nova
Gorica (Uradni list RS, št. 65/06) preneha veljati z dnem pričetka uporabe tega
sklepa.
10. Ta sklep se objavi v Uradnih objavah – Uradni list RS in začne veljati petnajsti dan po
objavi, uporablja pa se od 01.09.2007 dalje.
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Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (v nadaljevanju: pravilnik)
natančno opredeljuje elemente in postopek za izračun cene. Pravilnik določa, da se cene
programov usklajujejo enkrat letno, v primeru, da pride do bistvenih sprememb višine
posameznih elementov cene programov, pa lahko tudi v vmesnem obdobju.
V Mestni občini Nova Gorica smo nazadnje cene uskladili s 01.09.2006. Veljavne cene v
vrtcih predstavljajo osnovo za:
• določitev mesečnega plačila staršev,
• doplačilo razlike do ekonomske (polne) cene s strani mestne občine in
• plačilo drugih občin, iz katerih otroci obiskujejo vrtce v mestni občini.
Ekonomske cene programov vrtcev za leto 2006/2007 so prikazane v prilogi, v tabeli 1.
Trenutno veljavne enotne cene programov so razvidne iz tabele 2.
Elementi za oblikovanje cen programov so:
1. Stroški dela - sredstva za plače, prispevki delodajalca, davek na plače in drugi stroški
dela, kot so regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila
stroškov prevoza na delo. Jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne
pomoči ipd. niso vključene v ceno in se financirajo v skladu s pogodbami o
financiranju med mestno občino in vrtci.
2. Stroški materiala in storitev - funkcionalni stroški objektov (elektrika, voda, plin,
ogrevanje, čiščenje, tekoče vzdrževanje) in osnovne dejavnosti (didaktična sredstva
in igrače, obvezne zdravstvene storitve, varstvo pri delu, izobraževanje ipd.).
3. Stroški živil
mesecu.

- živila za tri obroke dnevno in 22 obračunskih dni v koledarskem

Izračuni kažejo, da je nujno potrebno trenutno ceno programov ustrezno povečati.
Razlogi za povečanje cene so zlasti:
• povečanje vrednosti količnika za izplačilo plač v skladu s Kolektivno pogodba za
dejavnost vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji,
• napredovanje zaposlenih v plačilne razrede,
• rast cen na drobno v preteklem letu.
Skladno z zgoraj navedenimi razlogi, so vrtci izračunali ekonomske cene programov za
šolsko leto 2007/08, ki so prikazani v tabeli 3.
Skladno z 20. a členom pravilnika lahko lokalna skupnost ustanoviteljica več vrtcev
sprejme sklep, v katerem določi enotno ceno za enake programe, ki velja za vse vrtce kot
osnova za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo
krije lokalna skupnost zavezanka.
Aktiv ravnateljev osnovnih šol in vrtcev je v preteklih letih sprejel predlog, da se na
območju mestne občine oblikujejo enotne cene programov v vrtcih. Temu predlogu smo
tudi v letošnjem letu sledili pri oblikovanju predloga cen programov (tabela 4). Cene

dnevnih programov bi se povišale od 5% do 6,4%, cene poldnevnih programov pa od
4,3% do 10% (oddelki 3-4 let in kombinirani oddelki).
Pri oblikovanju predloga cen smo upoštevali tudi t.i. prehodno obdobje. Pravilnik v 22.
členu namreč določa, da se v obdobju od 01.01.2007 do 31.12.2007 cene lahko povečajo
največ za 10%. Glede na omejitev pri povišanju cen (10%), bomo ceno poldnevnih
programov v oddelkih 3-4 let in v kombiniranih oddelkih, lahko približali dejanskim
stroškom v naslednjem letu.
Skladno z dogovorom na aktivu ravnateljev se cena za poldnevne programe izračuna
tako, da se vrednost dnevnih programov zmanjša za 15%.
Na predlog vrtcev smo določili tudi ceno poldnevnih programov brez kosila. Cena je
izračunana tako, da smo ceno za poldnevne programe zmanjšali za strošek kosila, ki
znaša 20,19 EUR mesečno.
Če je cena za starše (tabela 4) nižja od izračunane ekonomske cene (tabela 3), mora
občina v skladu z 22. členom pravilnika zagotavljati vrtcem dodatna sredstva za
nemoteno izvajanje javne službe in zagotavljanje pravic zaposlenih. V zvezi s tem
predlagamo, da to (tako kot doslej) velja le za otroke, za katere je Mestna občina Nova
Gorica po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.
Starši lahko vložijo zahtevek za znižano plačilo vrtca. Prispevek staršev se določi na
podlagi lestvice, ki starše razvršča v plačilne razrede. Pri tem se upošteva bruto mesečni
dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo na zaposlenega v
Republiki Sloveniji in premoženje družine.
Po stanju za mesec maj 2007 je največ otrok v prvem plačilnem razredu (21,3 %), večina
otrok pa je v razponu od prvega do tretjega plačilnega razreda (55,6 %). V povprečju
starši plačujejo za vrtec 33% cene.
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Od skupnega števila 850 otrok jih je 64 vključenih v vrtcih v drugih občinah.
Na podlagi 12. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih lahko občina, v
skladu z razpoložljivimi finančnimi sredstvi, staršem plačilni razred še dodatno zniža.
Predlagamo, da mestna občina zagotavlja sredstva za:
• upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri določitvi prispevka
staršev,
• financiranje daljših odsotnosti zaradi bolezni,
• financiranja začasnih izpisov v poletnih mesecih.

Dodatne ugodnosti se prizna za otroke, za katere je Mestna občina Nova Gorica po
veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa.
V Vrtcu Nova Gorica in Vrtcu Šempas se izvaja program »cicibanovih uric« za otroke, ki
niso vključeni v programe vrtca. Predlagamo, da se financirajo glede na dejansko izvedbo
v višini 30 EUR/uro za skupino, ki je oblikovana po normativih.
Vrtci oblikujejo oddelke v skladu z normativi, ki število otrok pogojujejo glede na starost
otrok in sicer za:
I. starostno obdobje
(1 do 3 let):
• homogen oddelek
9 do 12 otrok
• heterogen oddelek
7 do 10 otrok
II. starostno obdobje
(3 do 6 let):
• homogen oddelek
• homogen oddelek
• heterogen oddelek
III. Kombinirani oddelek

(3 do 4 let):
(3 do 6 let):
(3 do 6 let):
(1 do 6 let):

12 do 17 otrok
17 do 22 otrok
14 do 19 otrok
10 do 17 otrok

V homogene oddelke so vključeni otroci v razponu enega leta starosti, v heterogenega
otroci v starostnem razponu, večjem od enega leta. V kombiniranem oddelku so otroci
obeh starostnih obdobij.
Predlagamo, da bi v prihodnjem šolskem letu fleksibilni normativ upoštevali skladno s
potrebami posameznih vrtcev, kar nam omogoča, da lahko v vrtce vključimo vse vpisane
otroke iz posameznega kraja.
Glede na število in starostno strukturo otrok, vpisanih za šolsko leto 2007/2008, so vrtci
oblikovali naslednje oddelke (po stanju v aprilu 2007):
VRTEC

ŠOLSKO LETO
2006/2007

1. BRANIK
2. ČEPOVAN
3. DORNBERK
PRVAČINA
4. SOLKAN
TRNOVO
GRGAR
5. ŠEMPAS
6. NOVA GORICA
SKUPAJ

RAZLIKA

2007/2008

oddelki
3
1
4
2
4
1
1
6
30

otroci
46
5
60
29
78
11
21
88
498

oddelki
3
1
4
2
4
1
1
6
32

otroci
48
8
67
33
79
9
21
95
560

oddelki
+2

otroci
+2
+3
+7
+4
+1
-2
+7
+62

52

836

54

920

+2

+84

Za šolsko leto 2007/2008 vrtci načrtujejo, da bo 920 otrok vključenih v 54 oddelkih.
V primerjavi s septembrom 2006 to pomeni povečanje za 2 oddelka oziroma za 84 otrok.
Največje povečanje so evidentirali v Vrtcu Nova Gorica, kjer naj bi se število otrok
povečalo za 62 otrok oziroma 2 oddelka. Najmanj vključenih otrok bo v Vrtcu Čepovan.
Vsi vrtci bodo sklenili pogodbe s starši otrok, ki bodo vključeni v programe, na osnovi
katerih se tudi oblikuje dokončna organizacija oddelkov. Vrtci bodo zagotovili s
01.09.2007 mesto tistim otrokom, katerih starši oddajo vrtcu podpisano pogodbo

najkasneje do 20.08.2007. V primeru, da se takrat ugotovi, da bo v vrtcu s 01.09.2007
vpisanih manj oz. več otrok, se skladno z veljavno zakonodajo uskladi število oddelkov.
Oddelki se bodo oblikovali racionalno, do najvišje določenega normativa. Novi oddelki se
bodo oblikovali šele po tem, ko bodo vsa prosta mesta v vrtcu zasedena.
Struktura in število oddelkov je tudi osnova za sistemizacijo delovnih mest in izračun
cene programov.
V skladu z določbo 10. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v
vrtcih je občina dolžna plačevati vrtcu razliko za manjkajoče otroke v oddelku do
najvišjega normativa.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloženo
gradivo in sprejme predlagani sklep.
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