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Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami), 20.
člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
sluţbo (Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami) in 19. člena Statuta Mestne občine
Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji
dne ________________________ sprejel

SKLEP
O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV V JAVNIH VRTCIH
V MESTNI OBČINI NOVA GORICA IN DRUGIH POGOJEV
1. Mestna občina Nova Gorica financira dejavnost javnih vrtcev na podlagi ekonomske
cene programov v javnih vrtcih. Za posamezne programe javnih vrtcev se določijo
enotne ekonomske cene (najniţja ekonomska cena posameznega programa), ki so
osnova za plačilo staršev.
Za otroke, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolţna kriti
del cene programa, financira razliko med ekonomsko ceno programa in enotno
ekonomsko ceno programa Mestna občina Nova Gorica.
2. Ekonomske cene programov v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica znašajo
mesečno na otroka (v EUR):
VRTCI

BRANIK
ČEPOVAN
DORNBERK
SOLKAN
ŠEMPAS
NOVA
GORICA

ODDELKI 1-3 LET
DNEVNI POLDNEVNI
474,11
409,26
474,09
409,25
474,09
409,25
474,09
409,25
482,45
415,73

ODDELKI 3-4 LET
ODDELKI 3-6 LET
IN KOMBINIRANI O.
IN 4-6 LET
DNEVNI POLDNEVNI DNEVNI
POLDNEVNI
357,02
309,74
328,58
285,56
375,13
325,13
352,85
306,19
322,33
280,25
352,85
306,19
322,91
280,74
352,85
306,19
322,33
280,25
377,01
326,10
323,97
281,02

3. Enotne ekonomske cene v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica znašajo
mesečno na otroka (v EUR):

I. STAROSTNO OBDOBJE
- oddelki 1-3 let
II. STAROSTNO OBDOBJE
oddelki 3-4 let
II. STAROSTNO OBDOBJE
- oddelki 3-6 let in 4-6 let
KOMBINIRANI ODDELKI

DNEVNI
PROGRAM
(9 ur)
474,09

POLDNEVNI
PROGRAM
(6 ur)
409,25

POLDNEVNI
PROGRAM
BREZ KOSILA
389,06

352,85

306,19

286,00

322,33

280,25

260,06

352,85

306,19

286,00

4. Ekonomske cene programov so pripravljene na osnovi fleksibilnih normativov, kjer
se upošteva povečanje števila za dva otroka v vseh oddelkih v vseh javnih vrtcih v
Mestni občini Nova Gorica.
5. Starši otrok, za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih
dolţna kriti del cene programa in imajo poravnane vse finančne obveznosti do
vrtca, lahko dodatno uveljavljajo naslednje olajšave:
-

upoštevanje vplačanih anuitet najetega stanovanjskega kredita pri uvrstitvi v
dohodkovni razred pri uveljavljanju zniţanega plačila vrtca.
Olajšava se prizna staršem, ki so uvrščeni od 2. do vključno 6. dohodkovnega
razreda in so predloţili dokazila o reševanju prvega stanovanjskega problema na
območju Mestne občine Nova Gorica. V kolikor so izpolnjeni vsi navedeni pogoji,
se plačilo vrtca dodatno zniţa za en dohodkovni razred.
Vlagatelj, ki na Vlogi za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa Zakon o
uveljavljanju pravic iz javnih sredstev izpolni zahtevo za upoštevanje drugih
okoliščin pri določitvi zniţanja plačila vrtca in navede odplačevanje
stanovanjskega kredita, s katerim si druţina rešuje prvi stanovanjski problem,
mora vlogi priloţiti naslednja dokazila:
- namensko kreditno pogodbo, iz katere je razvidna višina mesečne anuitete in
rok črpanja sredstev, ki mora znašati najmanj 10 let,
- kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše
oziroma pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano na vlagatelja ali
vlagateljevega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja v primeru
novogradnje ali rekonstrukcije stanovanjske hiše.
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka o dodatnem zniţanju plačila vrtca
odloča pristojni center za socialno delo.
Pravica do zniţanega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita pripada
staršem od prvega dne naslednjega meseca po vloţitvi Vloge za uveljavljanje
pravic iz javnih sredstev.

-

financiranje daljše otrokove odsotnosti zaradi bolezni.
Če otrok zaradi bolezni ne obiskuje vrtca, so starši oproščeni plačila vrtca za vsak
obračunski dan, ki presega 10 zaporednih obračunskih dni odsotnosti otroka.
Mestna občina Nova Gorica sofinancira plačilo staršev za največ 60 obračunskih
dni v koledarskem letu in sicer pod naslednjimi pogoji: po koriščenju
sofinanciranja 30 obračunskih dni, se sofinanciranje lahko izjemoma odobri še za
največ dodatnih 30 obračunskih dni v koledarskem letu, po predhodnem soglasju
uprave vrtca in sicer pod pogojem, da za izbrano obdobje in izbrano enoto vrtca ni
izraţen interes po vključitvi drugih otrok, kar je razvidno iz prejetih vlog za vpis v
vrtec. Vlogo za oprostitev plačila s priloţenim zdravniškim potrdilom starši oddajo
pristojni upravi vrtca najkasneje v roku 5 delovnih dni od zaključka odsotnosti;

-

financiranje začasnega izpisa v poletnih mesecih in sicer za:
čas od 01. julija do 31. avgusta ali
za izbranih 31 zaporednih koledarskih dni v obdobju od 01. julija do 31.
avgusta.
Med začasnim izpisom plačajo starši 50% dohodkovnega razreda, določenega na
podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Starši so začasni izpis
dolţni napovedati pristojni upravi vrtca v pisni obliki, najmanj v roku 5 delovnih dni
pred prvim dnem odsotnosti otroka. Olajšave začasnega izpisa ne morejo koristiti

starši za šoloobvezne otroke, ki v nepretrganem trajanju v obdobju od 01. julija do
31. avgusta oziroma v mesecu avgustu ne obiskujejo vrtca in se s septembrom
všolajo.
Navedene dodatne olajšave plačil staršev veljajo le za prvega otroka, če je istočasno
več otrok v druţini vključenih v vrtec.
6. Pravica do zniţanega plačila staršem za vrtec pripada staršem od prvega dne
naslednjega meseca po vloţitvi vloge, razen v primerih, ko je otrok vključen v vrtec
pred pridobitvijo pravice do zniţanega plačila in so starši vlogo oddali najkasneje na
dan vključitve otroka v vrtec, ko jim pripada pravica do zniţanega plačila z dnem
dejanske vključitve otroka v vrtec.
7. V primerih odsotnosti otroka se cena programa zniţa za stroške neporabljenih ţivil, z
upoštevanjem dejanskih delovnih dni, če starši o otrokovi odsotnosti obvestijo vrtec
najkasneje do 8.00 ure prvega dne otrokove odsotnosti.
8. 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.
9. Cena »cicibanovih uric« znaša 31 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.
10. Javni vrtci v Mestni občini Nova Gorica izvedejo vpis novincev za naslednje šolsko
leto v prvem tednu meseca aprila. Starši, ki ţelijo vključiti otroka v vrtec v mesecu
septembru so dolţni, v roku 15 dni od oddaje vloge za vpis, pristojni upravi vrtca
predloţiti dokazilo o plačilu akontacije v višini 50 EUR, na osnovi katerega bo staršem
posredovana pogodba. Akontacijo bo vrtec poračunal v mesecu oktobru, po prvem
mesecu obiskovanja programa. V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na
dogovorjeni dan, ki je določen v pogodbi, dano akontacijo izgubijo, akontacija pa se
nameni za plačilo izpada do najvišjega normativa v oddelkih za mesec september. Za
vpise med šolskim letom, se ne plačuje akontacija.
11. Prednost pri vključitvi v program vrtca imajo tisti otroci, ki se bodo prej vključili v
program, ne glede na datum oddaje vloge za vpis v vrtec.
12. Vrtec oblikuje oddelke glede na veljavno zakonodajo in vrtčevski okoliš, ki ga določi
pristojni oddelek Mestne občine Nova Gorica. Vrtčevski okoliši so skladni s šolskimi
okoliši, razen v Solkanu in Novi Gorici, kjer se zaradi večjega števila vrtcev posebej
določi vrtčevski okoliš glede na oddaljenost vrtca do stalnega prebivališče otroka.
Vrtci so avtonomni pri razporejanju otrok in organizaciji oddelkov.
13. V kolikor starši ne pripeljejo otroka v vrtec na datum, ki je določen v pogodbi, ker ga
ne nameravajo vključiti v vrtec in tega pisno ne sporočijo vrtcu najkasneje 15 dni pred
dogovorjeno vključitvijo skladno s pogodbo, se staršem zaračunajo stroški programa
brez ţivil za prvi mesec planirane vključenosti.
14. V primeru, da bo v enoti vrtca občasno prisotnih manj kot 5 otrok (šolske počitnice,
pred/po praznikih), se te otroke, v dogovoru s starši, za določen čas prerazporedi v
najbliţjo enoto na območju Mestne občine Nova Gorica. Vrtci so avtonomni pri
razporejanju otrok in organizaciji oddelkov.

15. Za mesec julij in avgust bo Mestna občina Nova Gorica na osnovi mesečnega računa
zagotavljala javnim vrtcem v Mestni občini Nova Gorica sredstva po posameznih
namenih, ki predstavljajo posamezne vrste najnujnejših stroškov. Materialni stroški in
stroški ţivil se financirajo največ do višine, ki je planirana v ceni programov vrtca in
sicer materialni stroški glede na število vključenih otrok oziroma stroški ţivil glede na
dneve dejanske prisotnosti otrok v javnem zavodu, za katere je Mestna občina Nova
Gorica po veljavnih predpisih dolţna kriti del cene programa.
16. Vrtec Nova Gorica lahko organizira:
- oddelek prilagojenega programa, v kolikor se vanj vključijo vsaj trije otroci in
- oddelek, ki ga otroci obiskujejo v izmeničnih terminih (dopoldne in popoldne), v
kolikor se vanj vključi vsaj šest otrok,
za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolţna kriti del cene
programa.
17. Sklep o določitvi cen programov in drugih pogojev v javnih vrtcih v Mestni občini Nova
Gorica št. 602-14/2013-16 z dne 17.10.2013 (Uradni list RS, št. 90/2013) z dnem
uveljavitve tega sklepa preneha veljati
18. Ta sklep začne veljati takoj in se ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 602-7/2014
Nova Gorica,
Matej Arčon
ŢUPAN

Številka: 602-7/2014-28
Nova Gorica, 20. februarja 2015
OBRAZLOŢITEV
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 s spremembami) določa, da cene programov v
vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo predlaga vrtec, določi pa pristojni organ občine
ustanoviteljice.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno sluţbo
(Uradni list RS, št. 97/03 s spremembami, 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 ekonomske cene uskladili s 01.11.2013.
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.
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 vzdrţevanje) in osnovne dejavnosti (didaktična sredstva
in igrače, obvezne zdravstvene storitve, varstvo pri delu, izobraţevanje ipd.).
3. Stroški ţivil - ţivila za tri obroke dnevno in 22 obračunskih dni v koledarskem
mesecu.
Ekonomske cene programov vrtcev, ki veljajo od 01.11.2013 so prikazane v tabeli št. 1:
TABELA ŠT. 1:
VRTCI

BRANIK
ČEPOVAN
DORNBERK
SOLKAN
ŠEMPAS
NOVA
GORICA

ODDELKI 1-3 LET
DNEVNI POLDNEVNI
474,11
409,26
474,09
409,25
474,09
409,25
474,09
409,25
482,45
415,73

ODDELKI 3-4 LET
ODDELKI 3-6 LET
IN KOMBINIRANI O.
IN 4-6 LET
DNEVNI POLDNEVNI DNEVNI
POLDNEVNI
357,02
309,74
328,58
285,56
416,83
360,58
352,85
306,19
322,33
280,25
352,85
306,19
322,91
280,74
352,85
306,19
322,33
280,25
377,01
326,10
323,97
281,02

Enotne ekonomske cene v javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica, ki veljajo od
01.11.2013 so razvidne iz tabele št. 2:

TABELA ŠT. 2:

I. STAROSTNO OBDOBJE
- oddelki 1-3 let
II. STAROSTNO OBDOBJE
oddelki 3-4 let
II. STAROSTNO OBDOBJE
- oddelki 3-6 let in 4-6 let
KOMBINIRANI ODDELKI

DNEVNI
PROGRAM
(9 ur)
474,09

POLDNEVNI
PROGRAM
(6 ur)
409,25

POLDNEVNI
PROGRAM
BREZ KOSILA
389,06

352,85

306,19

286,00

322,33

280,25

260,06

352,85

306,19

286,00

Javni vrtci v mestni občini so v mesecu februarju 2015 izračunali ekonomske cene
programov. Mestni svet Mestne občine Nova Gorica mora predlog cen programov
obravnavati in o tem sprejeti ustrezen sklep, najkasneje v roku 60 dni po predloţitvi
predloga cen. Nove ekonomske cene so prikazane v tabeli št. 3.
TABELA ŠT. 3:
VRTCI

BRANIK
ČEPOVAN
DORNBERK
SOLKAN
ŠEMPAS
NOVA
GORICA

ODDELKI 1-3 LET
DNEVNI POLDNEVNI
474,11
409,26
474,09
409,25
474,09
409,25
474,09
409,25
482,45
415,73

ODDELKI 3-4 LET
ODDELKI 3-6 LET
IN KOMBINIRANI O.
IN 4-6 LET
DNEVNI POLDNEVNI DNEVNI
POLDNEVNI
357,02
309,74
328,58
285,56
375,13
325,13
352,85
306,19
322,33
280,25
352,85
306,19
322,91
280,74
352,85
306,19
322,33
280,25
377,01
326,10
323,97
281,02

Izračuni kaţejo, da je potrebno trenutno ekonomsko ceno programov v Vrtcu Čepovan
ustrezno uskladiti oz. zniţati. Zniţanje cene je posledica večjega interesa za vključitev
otrok v Vrtec Čepovan in posledično upoštevanje fleksibilnega normativa pri izračunu
cene. V vseh ostalih javnih vrtcih v Mestni občini Nova Gorica je fleksibilni normativ pri
izračunu cene ţe upoštevan.
Na osnovi potrjene ekonomske cene bo lahko Mestna občina Nova Gorica, skladno z 22.
členom pravilnika, zagotavljala vrtcem razliko med ekonomsko ceno in ceno, ki jo
plačujejo starši.
Sprememba ekonomske cene v Vrtcu Čepovan ne bo vplivala na enotne ekonomske
cene programov v vrtcih.
V skladu z 28. členom Zakona o vrtcih lahko občina ustanoviteljica, ki je ustanoviteljica
več vrtcev, sprejme sklep, v katerem določi enotno ceno za enake programe, ki velja za
vse vrtce kot osnova za plačilo staršev. To pomeni, da se cene ne razlikujejo glede na
posamezen kraj. Na podlagi uveljavljene prakse iz preteklih let predlagamo, da se na
območju Mestne občine Nova Gorica oblikujejo enotne ekonomske cene programov v
vrtcih, kot osnova za plačilo staršev in so prikazane v tabeli št. 4.

TABELA ŠT. 4:

I. STAROSTNO OBDOBJE
- oddelki 1-3 let
II. STAROSTNO OBDOBJE
oddelki 3-4 let
II. STAROSTNO OBDOBJE
- oddelki 3-6 let in 4-6 let
KOMBINIRANI ODDELKI

DNEVNI
PROGRAM
(9 ur)
474,09

POLDNEVNI
PROGRAM
(6 ur)
409,25

POLDNEVNI
PROGRAM
BREZ KOSILA
389,06

352,85

306,19

286,00

322,33

280,25

260,06

352,85

306,19

286,00

Cena poldnevnega programa brez kosila je niţja od poldnevnega programa za strošek
kosila.
Enotne ekonomske cene bi od 05.03.2015 dalje ostale nespremenjene, kar pomeni, da
se cene za starše ne spreminjajo.
Mestna občina ohranja dodatne olajšave pri plačilih staršev pod pogojem, da imajo
poravnane vse obveznosti do vrtcev. Glede na to, da imajo vrtci v Mestni občini Nova
Gorica na dan 31.01.2015 za 71.021,53 EUR zapadlih terjatev do staršev predlagamo, da
še naprej veljajo dodatne olajšave le za tiste starše, ki imajo poravnane vse finančne
obveznosti do vrtca. V predlogu sklepa so tri olajšave in sicer upoštevanje vplačanih
anuitet najetega stanovanjskega kredita pri določitvi prispevka staršev, financiranje daljše
otrokove odsotnosti zaradi bolezni do največ 30 obračunskih dni v letu in začasnega
izpisa v poletnih mesecih.
Na pobudo starša, bi sofinanciranje odsotnosti zaradi bolezni izjemoma še podaljšali za
največ dodatnih 30 obračunskih dni v koledarskem letu, po predhodnem soglasju vrtca in
sicer pod pogojem, da za izbrano obdobje in izbrano enoto vrtca ni izraţen interes po
vključitvi drugih otrok, kar je razvidno iz prejetih vlog za vpis v vrtec.
Predlagamo, da navedene dodatne olajšave plačil staršev veljajo v primeru, da je v vrtec
vključen samo en otrok iz druţine. V primeru, da sta v vrtec vključena hkrati dva ali več
otrok iz druţine, dodatne olajšave veljajo samo za najstarejšega otroka, vključenega v
vrtec, saj so drugi in nadaljnji otroci ţe deleţni ugodnosti s strani drţavnega proračuna.
Zaradi problematike umika vlog za vpis predlagamo, da se sprejme predlog, na osnovi
katerega bodo starši pred podpisom pogodbe med vrtcem in starši plačali tudi akontacijo.
Starši, ki bodo vpisali otroka za mesec september, morajo v roku 15 dni od oddaje vloge
za vpis otroka v vrtec pristojni upravi vrtca predloţiti dokazilo o plačilu akontacije v višini
50 EUR, na osnovi katerega bo staršem posredovana pogodba. Akontacijo bo vrtec
poračunal v mesecu oktobru, po prvem mesecu obiskovanja programa. V kolikor starši ne
pripeljejo otroka v vrtec na dogovorjeni dan, ki je določen v pogodbi, dano akontacijo
izgubijo, akontacija pa se nameni za plačilo izpada do najvišjega normativa v oddelkih za
mesec september. Za vpise med šolskim letom, se ne plačuje akontacija.
Predlagamo, da imajo prednost pri vključitvi v program vrtca tisti otroci, ki se bodo prej
vključili v program, ne glede na datum oddaje vloge za vpis v vrtec. Tako bodo imeli npr.
otroci, ki jih starši nameravajo vključiti v vrtec v mesecu septembru, prednost pred tistimi,
ki jih imajo starši namen vključiti npr. v mesecu oktobru. Cilj je, da so mesta v vrtcih
zasedena, saj mora mestna občina zagotoviti javnim vrtcem v Mestni občini Nova Gorica
sredstva v višini cene programa brez ţivil za število otrok, ki predstavlja razliko med
dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativnim številom.

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 31 EUR/uro za skupino, ki je oblikovana po normativih.
Vrtec Nova Gorica bo lahko organiziral:
- oddelek prilagojenega programa, v kolikor se vanj vključijo vsaj trije otroci in
- oddelek, ki ga otroci obiskujejo v izmeničnih terminih (dopoldne in popoldne), v kolikor
se vanj vključi vsaj šest otrok,
za katere je Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolţna kriti del cene
programa.
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
- heterogen oddelek
II. starostno obdobje
(3 do 6 let):
- homogen oddelek
- homogen oddelek
- heterogen oddelek
III. Kombinirani oddelek

9 do 12 otrok
7 do 10 otrok

(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.
V novem šolskem letu je tako fleksibilen normativ upoštevan 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 2014/15, so vrtci
oblikovali naslednje oddelke (stanje dne 01.09.2014):
VRTEC

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

ŠOLSKO LETO
2013/14
2014/15
(01.09.2013)
(01.09.2014)

RAZLIKA

oddelki
4
1
5
3
5
1
3
8
41

otroci
67
10
98
52
101
19
49
133
734

oddelki
4
1
6
3
5
1
3
8
38

otroci
62
16
104
46
95
21
44
132
718

oddelki
+1
-3

otroci
-5
+6
+6
-6
-6
+2
-5
-1
-16

71

1.263

69

1.238

-2

-25

V šolskem letu 2014/15 je bilo 01.09.2014 v javnih vrtcih na območju Mestne občine
Nova Gorica vključenih 1.238 otrok v 69 oddelkih.

Struktura in število oddelkov je tudi osnova za sistemizacijo delovnih mest in izračun
cene programov.
V 3. členu pravilnika je navedeno, da se lahko vrtce financira na podlagi cene programa
ali pa se jim zagotavlja sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne
vrste stroškov.
Vrtce bomo še naprej financirali na podlagi cene programov, za mesec julij in avgust, ko
se otroci izpisujejo in starši uveljavljajo začasne izpise, pa bomo javne vrtce v Mestni
občini Nova Gorica sofinancirali skladno s tretjim odstavkom 3. člena zgoraj navedenega
pravilnika. To pomeni, da bo Mestna občina Nova Gorica na osnovi mesečnega računa
zagotavljala vrtcem sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste
le najnujnejših stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov. Vrtcem bo
poravnala stroške za dejansko nastale:
- stroške dela,
- funkcionalne stroške objektov ter pisarniškega poslovanja,
- stroške ţivil za otroke.
Materialni stroški in stroški ţivil se financirajo največ do višine, ki je planirana v ceni
programov vrtca in sicer materialni stroški glede na število vključenih otrok oziroma
stroški ţivil glede na dneve dejanske prisotnosti otrok v javnem zavodu, za katere je
Mestna občina Nova Gorica po veljavnih predpisih dolţna kriti del cene programa.
Ne glede na 90. člen Statuta Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da se sklep objavi
v Uradnem listu RS, saj je pomembno, da se javnost z njim seznani.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava predloţeno
gradivo in sprejme predlagani sklep.

Pripravili:
Mag. Marinka Saksida
Načelnica oddelka za druţbene dejavnosti

Matej Arčon
ŢUPAN

Majda Stepančič
Višja svetovalka za druţbene dejavnosti

PRILOGA:
- Izračun cene programov predšolske vzgoje za Vrtec Čepovan z dne 17.02.2015

