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OBČINA GORNJA RADGONA
OBČINSKI SVET
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Tel: 02/564-38-38, Fax: 02/564-38-14
http://www.gor-radgona.si
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Številka: 602-2/2009-U103
Datum: ……………….
Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2, 25/08 in
36/10), 3. člena Pravilnika o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06,
78/08, 119/08 in 102/09), 3., 17., 18. in 22. 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 20.
člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis
Prepih, št. 24/2006 – UPB1 in št. 47/2008), je Občinski svet Občine Gornja Radgona na
svoji…….. redni seji, dne …….. sprejel naslednji

SKLEP
o določitvi ekonomskih cen programov predšolske vzgoje
v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona
1. člen
Ekonomski ceni dnevnih programov v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona znašata za čas od
1. 1 2012 naprej, na otroka:
Program:

Ekonomska cena
izračunana po
metodologiji

Subvencija
Občine Gornja
Radgona

Prvo
starostno
obdobje
Drugo
starostno
obdobje

468,43 EUR

84,40 EUR

Subvencionirana (znižana)
cena za starše s stalnim
bivališčem v občini G.
Radgona otrok vključen v
vrtec M. Golarja
384,03 EUR

365,09 EUR

45,09 EUR

320,00 EUR

V prvi vrstici zgornje tabele navedeno pomeni, da je osnova za določitev plačila za starše, ki
imajo stalno bivališče v Občini Gornja Radgona, in otroke vključene v oddelke I. starostnega
obdobja, cena v višini 384,03 EUR. Razliko v višini 84,40 EUR do polne ekonomske cene, ki
znaša za I. starostno obdobje 468,43 EUR, za otroke občane Občine Gornja Radgona,
vključene v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, krije občinski proračun.
V drugi vrstici zgornje tabele navedeno pomeni, da je osnova za določitev plačila za starše, ki
imajo stalno bivališče v Občini Gornja Radgona, in otroke vključene v oddelke II. starostnega
obdobje, cena v višini 320,00 EUR. Razliko v višini 45,09 EUR do polne ekonomske cene, ki
znaša za II. starostno obdobje 365,09 EUR, za otroke občane Občine Gornja Radgona,
vključene v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona, krije občinski proračun.
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Subvencionirana cena programov iz prvega odstavka 1. člena tega sklepa velja v primeru, da je
v vrtec vključen samo eno otrok iz družine. V primeru, da sta v vrtec hkrati vključena dva ali več
otrok iz družine, velja subvencionirana cena samo za najstarejšega otroka vključenega v vrtec.
2. člen
Stroški dela v predlagani ceni programa znašajo 1.139.233,34 EUR, kar predstavlja 83,04 %
vrednosti programa.
3. člen
Stroški živil za otroke v predlagani ceni programa znašajo 85.000,00 EUR, kar predstavlja 6,20
% vrednosti programa
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov iz 1. člena tega sklepa znašajo:
Obrok prehrane
Zajtrk
Kosilo
Malica
SKUPAJ

Dnevni stroški živil upoštevani
v cenah programov
0,40 EUR
0,65 EUR
0,25 EUR
1,30 EUR

4. člen
Stroški materiala in storitev v predlagani ceni programa znašajo 147.650,00 EUR, kar
predstavlja 10,78 % vrednosti programa.
5. člen
Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona je dolžan o vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroke s
posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke vrtca, v skladu z 11. členom člena Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05 – v
nadaljevanju: pravilnik o metodologiji) obvestiti Občino Gornja Radgona.
6. člen
Sredstva za plačilo razlike med, z odločbami določenimi prispevki staršev, ki imajo skupaj z
otroci stalno bivališče v občini Gornja Radgona, in ekonomskimi cenami programov v vrtcih
kamor so otroci staršev, ki imajo stalno bivališče na območju Občine Gornja Radgona vključeni,
se v skladu z 28. členom Zakona o vrtcih Uradni list RS, št. 100/05, ZVrt-UPB2, 25/08 in 36/10)
zagotovijo iz proračuna Občine Gornja Radgona.
7. člen
Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona se iz proračuna Občine Gornja Radgona zagotovijo tudi
sredstva za plačilo razlike med plačili staršev, ki imajo skupaj z otroci stalno bivališče v občini
Gornja Radgona in cenama programov določenima v prvem členu tega sklepa, ki nastane
zaradi določitve vseh dodatnih znižanj po tem sklepu.
8. člen
Za manjkajoče otroke do zakonsko določenega zgornjega normativa v posameznem oddelku
Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, se cena programa zniža za stroške živil. Tako znižana
cena je podlaga za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo krije Občina
Gornja Radgona.
V skladu s prvim odstavkom 17. člena pravilnika o metodologiji se za čas, ko je otrok odsoten
in ne obiskuje vrtca, cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Cena programa se
zniža za stroške neporabljenih živil z naslednjim dnem, v kolikor starši obvestijo vrtec o otrokovi
odsotnosti do 9.00 ure.
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9. člen
V skladu z drugim in ob smiselni uporabi tretjega odstavka 17. člena pravilnika o metodologiji
se za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka (nad 20 delovnih dni v vrtcu), starša
ob predložitvi zdravniškega potrdila, plačila oprosti. Oprostitev velja samo za starše s stalnim
bivališčem v Občini Gornja Radgona. Vrtec je dolžan kopijo zdravniškega potrdila priložiti k
računu (zahtevku) za mesec za katerega uveljavlja plačilo po tem členu tega sklepa.
10. člen
Na podlagi drugega in tretjega odstavka 17. člena pravilnika o metodologiji lahko starši, ki imajo
skupaj z otrokom stalno bivališče na območju Občine Gornja Radgona, največ dvakrat letno
koristijo možnost, da za svojega otroka ob vnaprej napovedani deset ali več dnevni odsotnosti
v času posameznega meseca koledarskega leta, plačajo 50 % z odločbo določenega jim
zneska plačila. Šteje se, da je zgoraj navedena možnost koriščena tudi v primeru, da starši
kadarkoli v koledarskem letu (vendar največ dva meseca) otroka izpišejo iz vrtca in ga kasneje
ponovno vpišejo.
Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo dodatno
znižanje navedeno v zgornjem odstavku tega člena le za najstarejšega otroka
11. člen
Za starše, ki imajo stalno bivališče izven območja Občine Gornja Radgona katerih otroci pa so
vključeni v Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona se možnost dodatnega znižanja v skladu z
določili prvega odstavka 10. člena tega sklepa obračuna le v kolikor je s strani občine
zavezanke za plačilo razlike med ceno programa in plačilom staršev izdano ustrezno soglasje.
V kolikor soglasje občine zavezanke za plačilo razlike ni podano se staršem plačilo obračuna v
skladu z določili sklepa občine zavezanke oziroma v skladu z določili 16. a člena pravilnika o
metodologiji, na način, da se staršem za obdobje, ko otroka izpišejo iz vrtca ter ga nato
ponovno vpišejo obračunajo stroški cene programa v skladu s prvim odstavkom 17. člena
pravilnika o metodologiji.
12. člen
V primeru vpisa ali izpisa otroka sredi meseca se plačilo staršev proporcionalno zniža glede na
število dni prisotnosti otroka v vrtcu (prvi mesec vpisa ali zadnji mesec izpisa), kadar ne gre za
vpis ali izpis otroka določenega v 10. in 11. členu tega sklepa. To določilo se upošteva tudi pri
obračunu (cene) plačila za druge občine zavezanke za plačilo razlike med ceno programa in
plačilom staršev.
13. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa prenehajo veljati: Sklep št. 602-1/2007-103 z dne 13. 7. 2007
(Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 35), Sklep o spremembi
sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja Radgona št. 602-1/2007103/VM z dne 28. 3. 2008 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št.
43) in Sklep o spremembi sklepa o določitvi ekonomske cene v Vrtcu Manka Golarja Gornja
Radgona št. 602-1/2008-103/VM z dne 24. 12. 2008 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona,
lokalni časopis Prepih št. 43).
14. člen
Ta sklep se objavi v Uradnem glasilu Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih,
uporabljati pa se začne s 1. 1. 2012.

Številka: 602-2/2009-U103
Datum: ________________________
ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ
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Obrazložitev:
Občinska uprava občine Gornja Radgona je dne 18. 11. 2011 prejela predlog Vrtca Manka
Golarja Gornja Radgona za dvig cene programov vrtca z veljavnostjo od 1. 1. 2012 naprej.
V svoje predlogu dviga cen vrtec navaja dejstvo, da je bila cena programa nazadnje
spremenjena v mesecu aprilu 2008 leta in da jim je s skrajno racionalni poslovanjem in
izkoriščanjem notranjih rezerv in virov uspelo ceno držati na dosedanji ravni, da pa izračun
potrebnih sredstev za nemoteno izvajanje programa vrtca zahteva dvig ekonomske cene.
Nadalje vrtec v svojem predlogu navaja še vse zakonske podlage za izračun cene in podaja
predlog, da naj se cena za starše oziroma osnova za izračun obveznosti plačila staršev ne bi
spreminjala oziroma dvigovala.
Predlog vrtca je bil s strani občinske uprave temeljito proučen in ugotovljeno naslednje:
1. Da ima župan ima v skladu s sklepom Občinskega sveta občine Gornja Radgona, z dne
30.07.2004 pooblastilo za podajo soglasja k sistemizaciji delovnih mest v vrtcu. Pri podaji
navedenega soglasja, ki ima neposreden vpliv na ekonomsko ceno je bila tako upoštevana
optimalna organizacija dela z združevanjem oddelkov na začetku in na koncu
obratovalnega časa vrtca, upoštevano načelo racionalnega ravnanja s proračunskimi
sredstvi ter v celoti upoštevana določila Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje.
2. Da je predlagana ekonomska cena oblikovana v skladu z določili Pravilnika o metodologiji
za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo in Pravilnika o normativih in
kadrovskih pogojih za opravljanje predšolske vzgoje.
3. Da v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo v ceno niso vključeni stroški investicijskega vzdrževanja, investicij, in vsi drugi
stroški, ki niso neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe (stroški
obnove obrabljene opreme, odpravnin presežnim delavcem, sredstev za delo sindikalnih
zaupnikov, nadomestil delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški
sodnih postopkov in stroški poravnave odpravnin na podlagi izvršilnega naslova). Izven
ekonomske cene se zagotavljajo tudi sredstva za posebne zaposlitve (mobilni
defektolog,spremljevalec gibalno oviranega otroka).
4. Da se predlagana ekonomska cena v primerjavi z do sedaj veljavno ceno dviguje v prvem
starostnem obdobju iz 450,17 na 468,43 EUR kar pomeni dvig za 4,06 % in v drugem
starostnem obdobju iz 335,08 na 365,09 EUR kar pomeni dvig za 8,96 %. Razlog za
višanje ekonomske cene leži v dejstvu, da se cena ni povišala že od leta 2008, medtem, ko
so se stroški delovanja vrtca v tem času zvišali, razlog za dvig cen pa je tudi formiranje
dodatnega 17 oddelka vrtca, kar za seboj potegne dodatne zaposlitve in dvig materialnih
stroškov.
5. Da bo na podlagi analiz in izračunov Vrtec Manka Golarja Gornja Radgona v letu 2012 za
nemoteno izvajanje svojega programa v 17 oddelkih (8 oddelkov prvega in 9 oddelkov
drugega starostnega obdobja) potreboval sredstva, v višini 1.371.883,34 EUR, ki v skladu
s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
zajemajo naslednje stroške:
% v okviru vseh
stroškov
EUR
1.139.233,34 €
83,04
147.650,00 €
10,76
85.000,00 €
6,20

Strošek skupaj LETNO
Stroški dela zaposlenih v vrtcu
Stroški materiala in storitev
Stroški živil za otroke
SKUPAJ EC-VREDNOST
PROGRAMA

1.371.883,34 €
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100,00

6. Da je v vrtec vključenih 264 otrok od tega 233 iz Občine Gornja Radgona in 31 otrok iz
drugih občin. Kot je razvidno iz spodnje tabele je v I. starostno obdobje vključenih 78 otrok
iz občine G. Radgona in 12 otrok iz drugih občin medtem, ko je v oddelke II. starostnega
obdobja vključeno 155 otrok iz Občine G. Radgona in 19 otrok iz drugih občin. Iz same
tabele spodaj je razvidno tudi kako so otroci oziroma njihovi starši razvrščeni v plačilne
razrede.
I.

Pl. r.

st. ob.

GR
0
1
2
3
4
5
6
7
8

Pl. r.
DRUGI

2
21
14
18
11
9
1
1
1
78

II. st.ob.
GR

0
1
2
3
4
5
6
7
8

1
2
1
3
1
3
1

12 90

DRUGI
11
39
32
28
19
13
8
2
3
155

1
4
5
5
0
2
1
1
0
19 174

7. Da bo Občina Gornja Radgona glede na vključitev otrok in njihovo predvideno razvrstitev v
plačilne razrede v letu 2012, morala v proračunu zagotoviti sredstva v višini 1.032.817,31
EUR in sicer za namene razvidn iz spodnje tabele:
SKUPAJ RAZLIKA DO EC LETNO
18 PRAZNIH MEST DO 282
POLETNI MESECI
Mobilni def. Izven EC
Nads. Zaposl. Knjižničarke izven EC

860.392,12 €
84.225,19 €
70.000,00 €
4.300,00 €
8.900,00 €

Spremljevalec gib. Oviranega otroka 25 % izven EC
Str. Sodnih postopkov izven EC
SKUPAJ S POLETNIMI

2.500,00 €
2.500,00 €
1.032.817,31 €

Na podlagi predloga vrtca in zgoraj navedenih ugotovitev in izračunov, ki smo jih izdelali na
občinski upravi predlagamo, naslednje:
-

-

-

-

da se ekonomska cena programa I. starostnega obdobja dvigne iz 450,17 EUR na
468,43 EUR, da pa se osnova za izračun plačila staršev ne spremeni in ostane 384,03
EUR, razliko med osnovo za izračun obveznosti plačila staršev in ekonomsko ceno
programa v višini 84,40 EUR po otroku občanu občine G. Radgona, vključenem v vrtec
M. Golarja pa pokrije občinski proračun;
da se ekonomska cena programa II. starostnega obdobja dvigne iz 335,08,17 EUR na
365,09 EUR, da pa se osnova za izračun plačila staršev ne spremeni in ostane 320,00
EUR, razliko med osnovo za izračun obveznosti plačila staršev in ekonomsko ceno
programa v višini 45,09 EUR po otroku občanu občine G. Radgona, vključenem v vrtec
M. Golarja pa pokrije občinski proračun.
da se v skladu z 11. členom člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih (Ur. list RS, št. 97/03, 77/05 in 120/05), izven ekonomske cene
programa zagotovijo sredstva za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne
oddelke vrtca,
da se za manjkajoče otroke do zakonsko določenega zgornjega normativa v
posameznem oddelku (prazna mesta) Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, cena
programa zniža za stroške živil in je tako znižana cena podlaga za plačilo razlike med
ceno programa in plačilom staršev, ki jo krije Občina Gornja Radgona.
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-

-

-

da se v skladu z drugim in ob smiselni uporabi tretjega odstavka 17. člena pravilnika o
metodologiji, za čas nepretrgane daljše bolezenske odsotnosti otroka (nad 20 delovnih
dni v vrtcu), starša ob predložitvi zdravniškega potrdila, plačila oprosti. Določilo velja za
vse starše ne glede na to kje imajo vključene otroke.
da se izkoristi možnost, ki jo ponuja drugi in tretji odstavka 17. člena pravilnika o
metodologiji na način, da lahko starši, ki imajo skupaj z otrokom stalno bivališče na
območju Občine Gornja Radgona, največ dvakrat letno koristijo možnost, da za svojega
otroka ob vnaprej napovedani deset ali več dnevni odsotnosti v času posameznega
meseca koledarskega leta, plačajo 50 % z odločbo določenega jim zneska plačila. Šteje
se, da je zgoraj navedena možnost koriščena tudi v primeru, da starši kadarkoli v
koledarskem letu (vendar največ dva meseca) otroka izpišejo iz vrtca in ga kasneje
ponovno vpišejo, občina pa bo v skladu z 18. členom navedenega pravilnika o
metodologiji pokrila vso razliko med znižano ceno za starše v navedenem obdobju in
ekonomsko ceno programa. Določilo velja za vse starše, ne glede na to kje imajo otroka
vključenega v vrtec.
da se nova ekonomska cena uveljavi s 1. 1. 2012.

Kot je razvidno iz zgoraj navedenih obrazložitev smo pri načrtovanju potrebnih sredstev za
pokritje programa Vrtca Manka Golarja Gornja Radgona, zasledovali predvsem dva cilja, in
sicer:
- da vrtca z nepredlaganjem nove cene na občinskem svetu ne pripeljemo v likvidnostne
težave, in
- da staršem glede na slabo ekonomsko situacijo v državi z dvigom njihove obveznosti še
dodatno ne otežimo večinoma že tako ali tako nezavidljive finančne situacije.
Seveda pa se je ob zasledovanju zgoraj navedenih ciljev potrebno zavedati dejstva, da je
občina ob sprejemanju tovrstnih odločitev v smeri lajšanja socialne situacije občanov prisiljena
zniževati proračunska sredstva za druge namene.
Občinskemu svetu Občine Gornja Radgona predlagamo, da sprejme sklep v predlagani
vsebini.
PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Gornja Radgona sprejme predlog Sklepa o določitvi ekonomskih
cen programov predšolske vzgoje v javnem vzgojno-izobraževalnem zavodu Vrtec
Manka Golarja Gornja Radgona.

Gornja Radgona, november 2011

Pripravil:
Vladimir Mauko, dipl. upr. org., spec., l.r.

ŽUPAN
OBČINE GORNJA RADGONA
Anton KAMPUŠ, l.r.
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