Občina Miren-Kostanjevica
Miren št. 129, 5291 Miren
tel.: 05 330 46 70
fax.: 05 330 46 82
e-mail: tajnistvo@miren-kostanjevica.si

OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
OBRAZLOŽITEV
PREDLOGA SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE
VZGOJEV V VRTCIH NA OBMOČJU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA
1.

Pravna podlaga za sprejem sklepa
- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št.100/05, 25/08),
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki
izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05)
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05 in 76/08),

2.

Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja

Skladno s pravilnikom o metodologiji se cene programov usklajujejo enkrat letno. OŠ
Miren nam je posredovala predlog cene vrtca za leto 2011, pripravljen na podlagi
predpisane metodologije. Trenutno veljavne cene veljajo od 1.10.2009 dalje.
Obširno obrazložitev predloga sklepa je obravnaval Odbor za kulturo, šolstvo, šport
in tehnično kulturo na svoji 1. seji dne 9.2.2011. Vseh 7 odbornikov je soglasno
podprlo predlagani predlog sklepa.
Vrtec pri OŠ Miren
V vrtcu OŠ Miren je za šolsko leto 2010/11 oblikovanih 11 oddelkov predšolske
vzgoje (od tega 4 jaslični oddelki) na štirih lokacijah s skupno 176 otroci, kakor izhaja
iz spodnje tabele:
ŠTEVILO OTROK PO PROGRAMIH-VSE ENOTE VRTCA-ŠOLSKO LETO 2010/11
Število
Vrtec
Oddelek
otrok –
2010/11
1
MIREN
12
BILJE
7
Polži – 1
Muce - 1
(4 oddelki)

(3 oddelki)

Račke – 1
Pike – 22
Metulji – 2
Skupaj
1
2

14
17
23
66

Pike – komb.
Žabe – 2
Skupaj

19
21
47

1. starostno obdobje oz. jaslični oddelki (1-3 leta)
2. starostno obdobje (3-6 let)

1
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KOSTANJEVICA Žoge – 1
NA KRASU

12

Medvedi–komb.

OPATJE SELO

16

(1 oddelek)

(3 oddelki)

15
20
47

Zajci – 2
Ježi – 2
Skupaj
VSE ENOTE SKUPAJ

16

Skupaj

176

ŠTEVILO OTROK PO ENOTAH – primerjava med leti 07/08, 08/09, 09/10 in
2010/11
Enota vrtca
Šolsko leto
Šolsko leto
Šolsko leto
Šolsko leto
2007/08
2008/09
2009/10
2010/11
MIREN
BILJE
KOSTANJEVICA
NA KRASU
OPATJE SELO
Skupaj

Oddelki

Otroci

Oddelki

Otroci

Oddelki

Otroci

Oddelki

Otroci

3
3
2

49
40
34

4
2
3

63
34
38

4
2
3

73
36
43

4
3
3

66
47
47

1
9

13
136

1
10

18
153

1
10

13
165

1
11

16
176

Način financiranja vrtca
Delovanje vrtca v skladu z Zakonom o vrtcih financira občina (min. 20% cene), kjer
imajo otroci skupaj s starši stalno prebivališče, starši pa krijejo del cene programa
glede na odločbo o višini znižanega plačila vrtca (za drugega otroka iz iste družine,
ki je istočasno v vrtcu, delež staršev krije MŠŠ), vendar največ 80% cene. Izjema so
tujci, ki krijejo 100% cene programa. Prispevek staršev, ki oddajo vlogo za znižano
plačilo vrtca, določi pristojna služba občinske uprave na podlagi lestvice, ki starše
uvršča v plačilne razrede (1.-8. razred oz. 10% do 80% cene) in sicer glede na mesečni
bruto dohodek na družinskega člana v primerjavi s povprečno bruto plačo v RS v
preteklem koledarskem letu in premoženje družine.

Razporeditev otrok v plačne razrede (v %)
8. plačilni razred
7. plačilni razred
6. plačilni razred
5. plačilni razred
4. plačilni razred
3. plačilni razred
2. plačilni razred
1. plačilni razred
oproščeni plačila

4,05
2,31
6,94
11,56
17,34
24,28
16,18
16,76
0,58
2
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Občina je kot ustanoviteljica dolžna kriti vrtcu razliko med ceno programa, ki ga
otrok obiskuje in prispevkom staršev. Prispevek staršev za leto 2010 je znašal
povprečno 24,5% cene, ostali delež plačila je dolžna kriti občina (oz. MŠŠ ali druge
občine, če imajo otroci skupaj s starši stalno bivališče v drugi občini, obiskujejo pa
vrtce pri OŠ Miren). Občina je v letu 2010 krila v povprečju 63,6% cene vrtca.

Razmerja plačil
MŠŠ; 6,80%
Druge občine;
5,10%

Starši; 24,50%

Občina M-K;
63,60%

Izračun cene za program vrtca
Cena za programe vrtca se računa v skladu z normativi, ki so tudi podlaga za
oblikovanje oddelkov in za sistemizacijo delovnih mest. Tako dobimo normativno
ceno, ki je osnova za določitev mesečnega plačila staršev, za doplačilo razlike občine
Miren-Kostanjevica do normativne cene ter za plačilo drugih občin, iz katerih otroci
obiskujejo vrtce pri OŠ Miren. Elementi za oblikovanje cene so 1) stroški dela, 2)
stroški materiala in storitev, 3) stroški živil. Normativna cena se je od 1.10.2009
povišala za cca. 6% kar je posledica večjega števila oddelkov (posledično več
zaposlenih) ter višjih materialnih stroškov (stroški vzgojnih pripomočkov, ogrevanje,
plin, elektrika, tekoče vzdrževanje, obvezne zdravstvene storitve, varstvo pri delu
itd.).

Struktura normativne cene

Materialni
stroški
9%

Živila
8%

Stroški dela
83%
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Cene vrtcev po občinah – primerjava:
Občina

MIREN-KOSTANJEVICA-2010
MIREN-KOSTANJEVICA-2011-predlog
NOVA GORICA
BRDA
KOMEN
RENČE-VOGRSKO
KANAL

Dnevni program
Cena za program 1-3
leta v EUR

Cena za program 3-6
let v EUR

446,47
477,72
511,75
474,28
511,57
454,00
405,6034

352,08
376,73
374,50
360,81
371,34
339,74
301,13

Predlog nove cene in ocena finančnih posledic za proračun
V skladu s predlogom Osnovne šole Miren in mnenjem Odbora za kulturo, šolstvo,
šport in tehnično kulturo z dne 9.2.2011 predlagamo, da v skladu s prakso prejšnjih
let in upoštevajoč neugodne ekonomske okoliščine, obdržimo »ceno za starše«, torej
»osnovo za obračun plačil staršev«, ki je cca. 5-7% nižja od predlagane normativne
cene, le-ta (»cena za starše«) pa naj se poviša za 7% (kakor izhaja iz predloga sklepa
– 2. člen). Glede na to, da starši v Občini Miren-Kostanjevica v povprečju plačajo
24,5% cene za programe vrtca, bi po novem predlogu cene povprečno plačali 117,00
EUR oz. 8 EUR več v jasličnem celodnevnem programu 1-3 let (sedaj 133,94 EUR),
medtem ko bi v celodnevnem programu 3-6 let plačali 6 EUR več.
V najcenejšem programu (1. razred oz. 10% cene) bi starši za jaslični program plačali
47,70 EUR, torej 3 EUR več kakor doslej, medtem ko bi za otroke, starejše od 3 let,
plačali 37,70 EUR oz. 2,4 EUR več kot doslej.
Starši bi po novem predlogu cene v najdražjem razredu (80%), tj. z dohodki nad
mesečno 1.582,86 EUR bruto na družinskega člana, plačali največ 382,18 EUR oz. 25
EUR več v jasličnem celodnevnem programu (1-3 leta) – sedaj 357,18 EUR (v ta
razred sodi le 4% staršev oz. otrok).
Podrobnejša razporeditev otrok v plačilne razrede je razvidna iz priloge.
Prav tako v skladu s predlogom OŠ Miren zaradi zvišanja cen predlagamo povečanje
cene živil, kakor izhaja iz predloga sklepa.

4

Normativna cena je 507,00 EUR.

4
Obrazložitev_OS_sklep_cena vrtca_1.3.2011

Povišanje cene za 7% je nujno zaradi naslednjih dejstev:
- več oddelkov vrtca predstavlja višje stroške dela in višje materialne stroške;
- z novo ceno bi OŠ Miren lahko krila materialne stroške, ki nastajajo z
delovanjem vrtca v štirih enotah in enajstih oddelkih na geografsko precej
razgibanem terenu z daljšimi razdaljami med posameznimi enotami vrtca;
- nepovišanje cene pomeni dodatno obremenitev občinskega proračuna;
- občina krije razliko med normativno ceno in »ceno za starše«, starši pa od te
»cene za starše« plačajo v povprečju le 24,5%;
- starši lahko uveljavljajo dodatne olajšave (počitniška odsotnost, izpis iz
zdravstvenih razlogov, poletni izpisi otrok, ki se všolajo);
- dodatno je 38 otrok v vrtcih brezplačno (2. oz. 3. otrok – njihov delež krije
MŠŠ), kar predstavlja več kot 1/5 vseh otrok;
- staršem se pri določitvi znižanega plačila vrtca upošteva trenutne socialne
okoliščine (odpuščanja, nižanja plač);
- s predlagamo ceno bi še naprej vzdrževali konkurenčnost z ostalimi vrtci;
- smiselno je postopno višanje cene (primer Kanal, kjer cene niso spreminjali 6
let – cena se je povišala za 53%).
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejme predlagani sklep z
veljavnostjo do 1.3.2011 dalje.

Pripravila:
Roberta Filipič

OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
ŽUPAN
Zlatko Martin Marušič

Datum: 22.2.2011
Številka: 600-0027/2010-3
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