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OBČINA ŠEMPETERA – VRTOJBA
Trg Ivana Roba 3a
5290 ŠEMPETER PRI GORICI

ZADEVA: Valorizacija cen programov v vrtcu
Sporočamo vam naš predlog cen programov predšolske vzgoje od 1.9.2021. Naši predlogi:
Program
Program jasli 1 do 3 leta starosti
Program jasli poldnevni s kosilom – 1 do 3 leta starosti
Celodnevni program 3 – 4 let
Celodnevni program 4 – 6 leta
Poldnevni program s kosilom 4 – 6 let
Poldnevni program brez kosila 4 – 6 let
Kombinirani program

EUR

493,16
355,71
384,65
321,34
244,02
163,30
384,65

Cene so izračunane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih,
ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju Pravilnik o metodologiji). Ekonomska cena je razdeljena
na 17 oddelkov po normativu, vključno z 2 oddelkoma na Vogrskem. Plače zaposlenih so
obračunane po normativu (v cenah ni nobenih nadstandardnih zaposlitev).
Elementi za oblikovanje cene so stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za
otroke (4. člen Pravilnika o metodologiji).
Stroški dela predstavljajo v jaslih cca 80% cene (14 otrok v skupini), v celodnevnem programu
pa cca 71% cene (24 otrok v skupini). Med stroške dela je vključena bruto plača zaposlenih po
normativu, prispevki na bruto plačo, obvezni pokojninski sklad, regresirana prehrana zaposlenih,
prevoz na delo zaposlenih, regres za letni dopust, jubilejne nagrade in odpravnine za zaposlene
po normativu (samo za zaposlene, ki so določeni po Pravilniku o normativih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje, v ceno ni vključen nikakršen nadstandard!).
Stroški materiala in storitev so funkcionalni stroški objekta, funkcionalni stroški osnovne
dejavnosti in drugi specifični namenski stroški (6. člen Pravilnika o metodologiji) in
predstavljajo od 10 do 14% cene programov.
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Med funkcionalne stroške objekta so vključeni stroški ogrevanja, električna energija, plin, voda,
komunalne storitve, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje prostorov (čistila),
tekoče vzdrževanje prostorov in opreme, varovanje objektov ter uporaba in vzdrževanje vozil za
prevoz hrane.
Zavarovalne premije niso vključene v ceno, ker ta strošek poravna Občina Šempeter-Vrtojba.
Med funkcionalne stroške osnovne dejavnosti so vključeni stroški za nakup didaktičnih sredstev
in igrač delno, delno stroški stalnega strokovnega spopolnjevanja v skladu s kolektivno pogodbo,
obvezne zdravstvene storitve in varstvo pri delu, hišno perilo (slinčki, prevleke, posteljnina…),
pisarniško poslovanje (pisarniški material, stroški plačilnega prometa, časopisi, revije, telefonske
storitve in podobno) ter drobni inventar.
Delni strošek za stalno strokovno spopolnjevanje strokovnih delavcev in nakup didaktičnega
materiala plačuje tudi Občina Šempeter-Vrtojba, tako da v ceno ni vključen celotni znesek
porabe.
Drugi specifični namenski stroški so papirna galanterija (papirnate brisačke, servete, …),
material za izdelovanje (šeleshamer, barvi papir, tempera barve, prstne barve, plastelin…),
delovna obleka in obutev, zdravila, sanitetni material, plenice in zaščitna sredstva za otroke,
deratizacija.
Publikacijo za vrtec plača Občina Šempeter-Vrtojba in ni vključena v ceno. Poleg tega Občina
Šempeter-Vrtojba financira tudi izvedbo interesnih dejavnosti (pevski zborček), stroške
prednovoletnih aktivnosti, izvedbo Cicibanovih uric in strošek izvedbe plavalnega tečaja.
V celodnevnem in poldnevnem programu znašajo stroški živil 39,75 EUR mesečno oziroma 1,81
EUR dnevno (3 obroki: zajtrk oz. dopoldanska malica, kosilo in popoldanska malica). V
štiriurnem programu znašajo stroški živil 14,96 EUR mesečno oziroma 0,68 EUR dnevno.
Stroški živil predstavljajo od 9 do 13% cene.
Strošek prehrane se otrokom zaračuna samo za dneve, ko so prisotni v vrtcu po odločbi Centra za
socialno delo.
Staršem, ki ne uveljavljajo znižanega plačila vrtca (in so zavezanci za dohodnino v Republiki
Sloveniji), vrtec izstavi račun v višini najvišjega dohodkovnega razreda po lestvici (77 %).
V naših vrtcih plačujejo starši v povprečju 36% celotne cene.
Prosimo za ustrezne sklepe cen za posamezne programe.
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