Številka: 602-4/2020
Datum: 2. 3. 2021
OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA:

PRAVNA PODLAGA:

Predlog Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih
s koncesijo Mestne občine Novo mesto

-

-

-

-

Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/11-ZUPJS-A,
40/12-ZUJF, 14/15- ZUUJFO, 55/17 in 18/21),
Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS,
št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 14/13, 56/13 –ZŠtip1, 99/13, 14/15 – ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl.
US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO),
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo
javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),
Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 –
ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
Statut Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1).

PRIPRAVLJALEC:

Urad za družbene dejavnosti

POROČEVALEC:

Dr. Vida Čadonič Špelič, direktorica občinske uprave
Mag. Mateja Jerič, vodja urada za družbene dejavnosti

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme naslednji sklep:
1.

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Sklep o določitvi
cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo
Mestne občine Novo mesto v predlagani obliki.

Mag. Gregor MACEDONI,
ŽUPAN
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

PRILOGE:
1.
2.

Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto
Primerjava cen vrtcev

Številka: 602-4/2020
Datum: 2. 3. 2021
OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

ZADEVA: Predlog Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih
s koncesijo Mestne občine Novo mesto

I.

RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA

Razlog za sprejem Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s
koncesijo Mestne občine Novo mesto (v nadaljevanju: Sklep) je določitev cene programa vrtcev.
Višino cen vrtcev smo navedli v 1. členu Sklepa in v 6. členu spremembo višine mesečnega
stroška živil za otroke.

II.

OCENA STANJA

Mestna občina Novo mesto izvaja predšolsko vzgojo v sklopu javnih zavodov, in sicer Vrtca
Ciciban Novo mesto, Vrtca Pedenjped Novo mesto, vrtca pri OŠ Stopiče in OŠ Brusnice ter
Zasebnega družinskega vrtca Ringa raja (koncesijski vrtec).
Področje predšolske vzgoje sodi med temeljne zakonske naloge občine. Zakon o vrtcih in ostali
podzakonski predpisi določajo obveznosti lokalnih skupnosti v zvezi z izvajanjem in financiranjem
delovanja predšolske vzgoje. Dejavnost predšolske vzgoje spada med izvirne naloge občine.
Skladno z Zakonom o vrtcih se iz proračuna lokalne skupnosti pokriva razlika med ceno
programov vrtcev in plačilom staršev, katero je določeno s strani pristojnega centra za socialno
delo na podlagi odločbe o plačilu vrtca, ter skladno z zakonodajo dodatni stroški, ki niso element
cene programa.
Občinski svet MO NM je na 4. seji, dne 14. 3. 2019 sprejel Sklep, s katerim so se na novo določile
cene programov v vrtcu Ciciban NM, Pedenjped NM, obšolskema vrtcema Stopiče in Brusnice
ter Zasebnem družinskem vrtcu Ringaraja, ki so začele veljati s 1. 4. 2019.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v
nadaljevanju: Pravilnik) v 19. členu določa, da se cene programov usklajujejo enkrat letno glede
na letne rasti elementov. V primeru, da pride med letom do bistvenih sprememb višine
posameznih elementov cene, ki so podlaga za določitev cene, pa lahko vrtec ali pristojni upravni

organ občine ustanoviteljice tudi med letom predlaga uskladitev cene. Namreč, če se v vmesnem
obdobju od predhodne določitve cene bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev
cene, torej stroški, je potrebno ceno uskladiti oz. na novo preračunati. Pravilnik natančno
opredeljuje elemente in postopek za izračun cene. Kot elementi za oblikovanje cen programov se
upoštevajo: stroški dela, stroški materiala in storitev ter stroški živil za otroke.
Vzrok za posredovanje novega predloga cen s strani novomeških vrtcev je bistveno povišanje
stroškov dela in je nastalo na podlagi sprejetega Dogovora o plačah in drugih stroških dela v
javnem sektorju (Url. RS, št. 80/18), spremembe Zakona o minimalni plači (Url. RS, št. 13/10,
92/15 in 83/18), Sklepa uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega
zavarovanja za javne uslužbence (Url. RS, št. 204/20), Ugotovitveni sklep o višini regresa za
prehrano med delom od 1. 1. 2020. Spremembe predpisov so torej vplivale na uvrstitev delovnih
mest v plačne razrede s 1. 9. 2020 in napredovanja, s katerimi so s 1. 12. 2019 in 1.12.2020 javni
uslužbenci pridobili pravico do plače skladno s pridobljenim nazivom oz. plačnim razredom. Poleg
tega je na povišanje stroškov dela vplivalo tudi povišanje minimalne plače, posledično tudi
povišanje regresa za letni dopust, povišanje regresa za prehrano zaposlenih, od 1. 7. 2020
pripada javnim uslužbencem izplačilo redne delovne uspešnosti, povišanje premij kolektivnega
dodatnega pokojninskega zavarovanja in povečanje dodatka za delovno dobo glede na starostno
strukturo zaposlenih.
Skladno z navedenim je bila potrebna uskladitev cen programov vrtcev. Glede na to, da so
trenutno veljavne cene vrtcev bile prejete že aprila 2019 in se potem v letu 2020 niso spremenile,
kljub znatnemu povišanju stroška dela, je sedaj nujno, da se sprejme predlagane cene vrtcev v
višini, kot sledi obrazložitev v nadaljevanju gradiva. Priloga gradiva je Sklep, ki se spreminja v 1.
členu, kjer so določene višine cene programov vrtcev in v 6. členu sprememba višine mesečnega
stroška živil za otroke. Ostali členi ostanejo vsebinsko nespremenjeni.

Pravni temelj za sprejem Sklepa je podan v:
-

-

-

Zakonu o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 –
ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 55/17 in
18/21),
Pravilniku o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),
Statutu Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1),
Zakonu o lokalni samoupravi ((Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno
besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1,
30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE)
Zakonu o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 –
ZUJF, 57/12 –
ZPCP-2D, 14/13, 56/13 –
ZŠtip-1, 99/13, 14/15 –
ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 – odl. US, 51/16 – odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17,
77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO).

Elementi za oblikovanje cen programov vrtcev so:
a) Stroški dela
Stroški dela so obračunani za število zaposlenih, kot jih določa Pravilnik o normativih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Osnova za obračun plač in drugih prejemkov
zaposlenih so kadrovski normativi, Kolektivna pogodba za dejavnost vzgoje in izobraževanja v
RS, Kolektivna pogodba za javni sektor, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS,

Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o minimalni plači, Sklep o uskladitvi minimalne
premije KDPZ za javne uslužbence, Ugotovitveni sklep o višini regresa za prehrano med delom
od 1. 1. 2020 dalje, Dogovor o plačah in drugih stroških dela v javnem sektorju, z vsemi
spremembami, ki se nanašajo na navedeno zakonodajo in drugi predpisi.
Stroški dela zajemajo plače, obvezne prispevke delodajalca in druge stroške dela, to so kolektivno
pokojninsko zavarovanje za javne uslužbence, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane
med delom, povračila stroškov prevoza na delo, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi,
solidarnostne pomoči in sredstva za delo sindikalnega zaupnika skladno s predpisi. Stroškom
dela se prištejejo tudi sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz razloga nezmožnosti dela
zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni.
Razlog za nujnost izračuna nove ekonomske cene je torej višji strošek dela, ki izhaja iz sprememb
plačne zakonodaje, katere so močno posegle v stroške dela že v letu 2020 in dodatno še v letu
2021, in sicer:
-

-

-

Dvig minimalne plače.
Posledično zaradi dviga minimalne plače je višji tudi regres za letni dopust (ki se izplača
najmanj v višini minimalne plače).
Izplačilo redne delovne uspešnosti, ki pripada javnim uslužbencem od 1. 7. 2020.
Napredovanje uslužbencev v plačne razrede s 1. 4. 2019 in nazive v letu 2019, ki so s 1.
12. 2019 pridobili pravico do izplačila. Tudi napredovanja s 1.4.2020 in nazive v letu 2020,
ki so s 1.12.2020 pridobili pravico do izplačila višje plače.
Postopno uveljavljanje stavkovnega sporazuma je zaposlenim na delovnih mestih z
nazivom svetovalec ali svetnik s 1. 9. 2020 prineslo pravico do izplačila tretjega plačnega
razreda povišanja.
Povišanje premij Kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za javne
uslužbence s 1. 1. 2020.
Povečanje dodatka na delovno dobo glede na starostno strukturo zaposlenih.
Visok strošek odpravnin ob upokojitvi.

Na podlagi omenjenih zakonskih sprememb oz. določil, ki so močno posegle na področje stroškov
dela in nasploh zakonsko določenih stroškov, so v največji meri na povišanje stroška dela v vrtcih
v predlogu cen vrtcev za leto 2021, v primerjavi s stroškom bruto plač v letu 2019 (I. bruto),
vplivale naslednje postavke, in sicer se je v:
•

Vrtcu Pedenjped Novo mesto v primerjavi z letom 2019 (ko je bilo zadnje povišanje cen)
povišal strošek:

-

povišanje zaradi dviga minimalne plače v višini cca. 2,4%
višji strošek regresa za letni dopust zaradi dviga minimalne plače je cca. 10,14% glede na
strošek regresa za leto 2019, oz. 0,57% glede na strošek bruto plač (I. bruto) v letu 2019
povišanje zaradi izplačila redne delovne uspešnosti v višini cca. 2,9% glede na bruto plače
v letu 2019
zvišanje stroška premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini cca.
2,4% glede na ta strošek v letu 2019, oz. 0,06% glede na znesek bruto plač v letu 2019
povišanje bruto plač iz naslova stavkovnega sporazuma (Url. RS 80/2018) v višini cca.
1,8% – zvišanje bruto plač s 1.9.2020 (zaposlenim na delovnih mestih svetovalec ali
svetnik pravica do izplačila tretjega plačnega razreda povišanja)
povišanje bruto plač iz naslova rednega napredovanja v plačne razrede in nazive v višini
cca. 2,8%.
Stroški materiala in storitev so se zvišali za 2,8%, stroški živil pa za cca. 3,28%.

-

-

Skupen strošek dela se bo zaradi navedenih razlogov povečal okvirno za cca. 7,13% v primerjavi
z letom 2019.
•

Vrtcu Ciciban Novo mesto v primerjavi z letom 2019 (ko je bilo zadnje povišanje cen)
povišal strošek:

-

povišanje zaradi dviga minimalne plače znese na letni ravni v višini cca. 2,2%
višji strošek regresa za letni dopust zaradi dviga minimalne plače je cca. 9,5% glede na
strošek regresa za leto 2019, oz. 0,5% glede na strošek bruto plač (I. bruto) v letu 2019
povišanje zaradi izplačila redne delovne uspešnosti v višini cca. 1,98% glede na bruto
plače v letu 2019
zvišanje stroška premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini cca.
4 % glede na ta strošek v letu 2019, oz. 0,1% glede na znesek bruto plač v letu 2019
povišanje bruto plač iz naslova stavkovnega sporazuma (Url. RS 80/2018) v višini cca.
1,8% – zvišanje bruto plač s 1.9.2020 (zaposlenim na delovnih mestih svetovalec ali
svetnik pravica do izplačila tretjega plačnega razreda povišanja)
povišanje bruto plač iz naslova rednega napredovanja v plačne razrede in v nazive cca.
1,9%
Stroški materiala in storitev so se zvišali za 7,6%, stroški živil pa za cca. 3,8%.

-

-

Skupen strošek dela se bo zaradi navedenih razlogov povečal okvirno za cca. 7,4% v primerjavi
z letom 2019.
•

Vrtcu pri OŠ Stopiče v primerjavi z letom 2019 (ko je bilo zadnje povišanje cen) povišal
strošek:

-

višji strošek regresa za letni dopust zaradi dviga minimalne plače je cca. 2,38% glede na
strošek regresa za leto 2019, oz. 2,43% glede na strošek bruto plač (I. bruto) v letu 2019.
povišanje zaradi izplačila redne delovne uspešnosti v višini cca. 4,15%
zvišanje stroška premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini
1,01% glede na strošek KDPZ v letu 2019, oz. 0,69% glede na strošek bruto plač (I. bruto)
v letu 2019.
povišanje bruto plač iz naslova stavkovnega sporazuma (Url. RS 80/2018) v višini 4,0%
– zvišanje bruto plač s 1.9.2020 (zaposlenim na delovnih mestih svetovalec ali svetnik
pravica do izplačila tretjega plačnega razreda povišanja)
povišanje bruto plač iz naslova rednega napredovanja v plačne razrede in nazive v višini
cca. 1,43% glede na strošek bruto plač (I. bruto) v letu 2019.
Stroški materiala in storitev so se zvišali za 3,66%, stroški živil pa za cca. 2,94%.

-

-

-

Skupen strošek dela se bo zaradi navedenih razlogov povečal okvirno za 5,01% v primerjavi z
letom 2019.
•

Vrtcu pri OŠ Brusnice v primerjavi z letom 2019 (ko je bilo zadnje povišanje cen) povišal
strošek:

-

povišanje zaradi dviga minimalne plače znese na letni ravni v višini cca. 0,5%
višji strošek regresa za letni dopust zaradi dviga minimalne plače je cca. 3,9% glede na
strošek regresa za leto 2019, oz. 0,2% glede na strošek bruto plač (I. bruto) v letu 2019

-

-

-

povišanje zaradi izplačila redne delovne uspešnosti v višini cca. 2,1%
zvišanje stroška premij kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja v višini 1,0%
glede na strošek KDPZ v letu 2019, oz. 0,02% glede na strošek bruto plač (I. bruto) v letu
2019
povišanje bruto plač iz naslova stavkovnega sporazuma (Url. RS 80/2018) v višini 1,3%
– zvišanje bruto plač s 1.9.2020 (zaposlenim na delovnih mestih svetovalec ali svetnik
pravica do izplačila tretjega plačnega razreda povišanja)
povišanje bruto plač iz naslova rednega napredovanja v plačne razrede in nazive v višini
cca. 2,9% glede na strošek bruto plač (I. bruto) v letu 2019.
Stroški materiala in storitev so se zvišali za 18%, stroški živil pa za cca. 6%.

Skupen strošek dela se bo zaradi navedenih razlogov povečal okvirno za 8,5% v primerjavi z
letom 2019.
Iz navedenega je torej razvidno, da so se povečali stroški dela iz naslova plač in ostali stroški
dela, kar pa v povprečju predstavlja 75-80% cene programa vrtca. Zato povišanje teh stroškov v
največji meri vpliva na višino cene programa vrtca.
b) Stroški materiala in storitev
Skladno s Pravilnikom so stroški materiala in storitev v oblikovanih cenah upoštevani na podlagi
načrtovanih povprečnih mesečnih stroškov za tekoče leto z upoštevanjem varčevalnih ukrepov
ter racionalizacije pri porabi sredstev. Pri stroških materiala in storitev so vrtci racionalizirali vse
postavke, na katere lahko vplivajo.
c) Stroški živil za otroke
Stroški živil za otroke se določajo na podlagi števila obrokov, ki jih vrtec zagotavlja na otroka v
posameznem programu. V trenutno veljavnih cenah je upoštevana enotna cena živil na otroka v
vseh vrtcih, razen obšolskih, in sicer v Vrtcu Ciciban NM, Vrtcu Pedenjped NM in koncesijskemu
vrtcu v višini 38,64 EUR na mesec. V vrtcu pri OŠ Stopiče in vrtcu pri OŠ Brusnice pa v višini
34,44 EUR na mesec. Upoštevano je povprečno 21 dni na mesec. Glede na to, da so od zadnjega
dviga cen stroški živil narastli in se morajo vrtci držati smernic prehranjevanja v vrtcih, z večjim
poudarkom na zdravi prehrani predšolskih otrok, je nujno potrebno, da se poviša cena živil.
Trenutna cena živil je bila namreč sprejeta leta 2012 in od takrat ni bila spremenjena, čeprav so
se v letih, ki so sledila, nabavne cene dvigovale.
Na podlagi navedenega predlagamo, da se cena živil uskladi s splošno rastjo cen živil, in se
sprejme v Vrtcu Ciciban NM, Vrtcu Pedenjped NM in koncesijskemu vrtcu v višini 39,90 EUR na
mesec, v obšolskih vrtcih Stopiče in Brusnice 35,70 EUR, v romskem vrtcu pa 29,19 EUR.

Vrtci so preračunali cene programov glede na stroške, ki so elementi za oblikovanje cene
programov vrtcev. Višina odstotka, ki vpliva na povišanje cene programa, je odvisna od števila
vključenih otrok, med katere se porazdeli stroške. Predlagamo, da se v Vrtcu Ciciban NM, Vrtcu
Pedenjped NM in koncesijskemu vrtcu določi enotna cena programa, da bodo starši pri plačilu
vrtca v primerljivem položaju, in sicer se zviša dosedanja cena I. starostnega obdobja za 4,80%,
II. starostnega obdobja za 4,30%, poldnevnega programa za 4,70%, razvojnega oddelka za
5,00%, cena bolnišničnega oddelka pa za 21,50%. Pri obšolskih vrtcih se cena programa vrtca
zviša v Vrtcu Stopiče za 4,90% za obe starostni skupini in prav tako v Vrtcu Brusnice.

Na zvišanje cene bolnišničnega oddelka vpliva zvišanje stroška plač zaposlene vzgojiteljice, ki je
s stavkovnim sporazumom pridobila tri plačne razrede povišanja in v letu 2019 redno
napredovanje ter v letu 2020 tudi v višji naziv. Ceno bolnišničnega oddelka krijejo po deležih, in
sicer polovico stroška dela Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, preostalo polovico v
razliki do cene bolnišničnega oddelka pa pokrivajo občine ustanoviteljice, sopodpisnice pogodbe
o financiranju bolnišničnega oddelka vrtca v Splošni bolnišnici Novo mesto (Mestna občina Novo
mesto ter ostalih 14 občin z območja, na katerem deluje Splošna bolnišnica NM). Starši nimajo
stroškov s kritjem te cene.
Zaradi povišanje cene bolnišničnega oddelka v predlagani višini bo višji strošek občine na letni
ravni le cca. 1.300,00 EUR. V primeru, da pa se cena programa bolnišničnega oddelka ne zviša
v predlagani višini, bo razliko premajhnega dviga cene, ki vključuje tudi deleže ostalih občin, vrtcu
morala kriti le novomeška občina.

II/1 Predlog spremembe cene
Tabela št. 1: Predlog sprejetja povišanja cen programov vrtcev

PREDLAGANA NOVA CENA v EUR

I. ST.

% poviš.

II. ST.

% poviš.

CICIBAN

540,71

4,80%

388,83

4,30%

PEDENJPED

540,71

4,80%

388,83

4,30%

STOPIČE

519,37

4,90%

360,59

4,90%

BRUSNICE

500,81

4,90%

361,58

4,90%

RINGARAJA

540,71

4,80%

388,83

4,30%

Poldnevni

387,38

%
poviš.

4,70%

Razvojni

1.085,10

%
poviš.

Bolnišnični

% poviš.

3.233,00

21,50%

5,00%

Občinska uprava si prizadeva, da bi bile cene vrtcev čim bolj sprejemljive za starše. Vendar je
potrebno v primeru, da se elementi cene bistveno spremenijo, skladno z 19. členom Pravilnika
uskladiti ceno programa vrtca, da lahko vrtci nemoteno delujejo in opravljajo svoje poslanstvo.
Na podlagi Pravilnika so pri izračunu vseh elementov upoštevani najvišji oz. fleksibilni normativi
za oblikovanje posameznih vrst oddelkov. Dosedanji popusti oz. ugodnosti pri plačilu za starše
otrok, za katere je MO NM po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo otroka
vključenega v dnevni program javnih vrtcev ostanejo enaki kot so trenutno veljavni.
Kljub povišanju stroškov, na katere vrtci oz. MO NM nimamo vpliva in so vplivali na dvig cene,
želi MO NM torej ohraniti že sedaj veljavne ugodnosti za občane pri določanju višine plačila vrtca.
Tako na primer starši, za katere je MONM dolžna kriti del cene programa vrtca, za prvega otroka
plačajo v programu I. starostnega obdobja za 10% nižjo ceno ter v programu 2. starostnega
obdobja za 8% nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda. Poleg tega lahko
enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30. septembra, uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške
odsotnosti otroka in tako plačajo le 50% njim določenega dohodkovnega razreda. V veljavi je tudi
dodatna ugodnost za starše, in sicer lahko starši, ki imajo najet stanovanjski kredit in imajo otroka,
za katerega je doplačnica programa MO NM, vključenega v novomeški javni vrtec, vrtec s

koncesijo ali pa zasebni vrtec, ki ima z MONM sklenjeno letno pogodbo o financiranju, plačajo za
en dohodkovni razred nižjo ceno programa, kot jim je določen z odločbo o plačilu vrtca.
Ta dodatna znižanja veljajo, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V kolikor sta v vrtec
hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega
otroka.
MO NM ima posluh tudi za bolne otroke, zato lahko starši za vse svoje otroke v primeru daljše
odsotnosti iz vrtca zaradi bolezni (nad 30 dni), uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni in za čas
odsotnosti plačajo le 30% njim določenega dohodkovnega razreda.
Ker se zavedamo, da je mesečni strošek vrtca za marsikatere starše precejšen finančni zalogaj,
jim želimo stopiti naproti in jim s temi popusti zelo pomagamo.
Z vidika predhodno navedenih popustov, ki jih nudimo našim občanom je MO NM v proračunu v
letu 2019 zagotovila dodatna sredstva v višini 374.155,93 EUR.

III.

CILJI IN NAČELA

Cilj predlaganega sklepa je določitev cene programa vrtca, ki vsebuje dejanske stroške skladno
s Pravilnikom in z Zakonom o vrtcih ter vsemi podzakonskimi akti, z upoštevanjem racionalizacije
stroškov na vseh segmentih, kjer je to možno. Namen je usklajevati stroške v vrtcih, omogočiti
nemoteno izvajanje delovnega procesa in hkrati tudi zagotavljati izvajanje javne službe skladno
s potrebami staršev ter po predpisanih normativih in standardih. Mnenje MO NM je, da morajo
imeti starši enake pogoje v vseh novomeških vrtcih, zato tudi tokrat predlagamo usklajene cene
programov vrtcev, razen pri obšolskih, ki imata zaradi posebnosti pri strukturi zaposlenih in
organizaciji delovanja možnosti nižje oblikovane cene zaradi nižjih dejanskih stroškov.
Cilj MO NM je, da bi občanom omogočili čim bolj sprejemljivo ceno programa vrtca, zato vrtci
sledijo zniževanju stroškov, ki vplivajo na višino cene programa in na katere imajo vpliv, vendar
morajo slediti zakonskim zahtevam, ki določajo višino stroškov in temu se ni mogoče ogniti. Glavni
vpliv na tokratno povišanje cen vrtcev je imelo povišanje stroškov dela, kar pa je največji element
cene.
Kljub povišanju cene programa vrtca in sledenju racionalizacije občinskega proračuna ostanejo
trenutno veljavne ugodnosti v enakem obsegu za starše otrok, za katere je Mestna občina Novo
mesto po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa, kot so bile do sedaj.

IV.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC

Sprememba cen programov vrtcev bo imela finančne posledice na proračun Mestne občine Novo
mesto, zato se bo obveznost na tem področju zvišala. S sprejetjem nove predlagane cene bo
finančni vpliv na novomeške starše, če vzamemo za primer tiste, ki skladno z odločbo o višini
plačila vrtca sodijo v srednji razred (35% plačila programa) takšen, da bodo ti starši plačali v I. st.
obdobju 7,80 EUR/mes. več kot plačujejo sedaj, v II. st. obdobju pa 5,16 EUR/mes. več kot
plačujejo sedaj (pri obšolskih vrtcih pa nekoliko drugače, sorazmerno glede na sprejeto ceno). V
letu 2021 bo zaradi povišanja cene programa vrtca in predvidenega števila vključenih otrok v
proračunu občine potrebno dodatno zagotoviti cca. 124.000,00 EUR/leto.

V.

PREDLOG SKLEPA
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Sklep o določitvi cen programov
in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto v
predlagani obliki.

Pripravila:
Suzana POTOČAR,
VIŠJA SVETOVALKA
Po pooblastilu župana,
št. 100-38/2009-146 (409), z dne 31.8.2020
mag. Mateja Jerič,
VODJA URADA ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Dr. Vida Čadonič Špelič,
DIREKTORICA OBČINSKE UPRAVE

PRILOGA:
1. Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto
2. Primerjava cen vrtcev

PREDLOG

Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09-ZIUZGK,
36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15- ZUUJFO in 55/17), Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih
sredstev (Uradni list RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 14/13, 56/13 - ZŠtip-1, 99/13, 14/15 ZUUJFO, 57/15, 90/15, 38/16 - odl. US, 51/16 - odl. US, 88/16, 61/17 – ZUPŠ, 75/17, 77/18, 47/19 in 189/20 – ZFRO),
Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05,
120/05, 93/15 in 59/19), 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 27. člena Statuta
Mestne občine Novo mesto (DUL, št. 14/19-UPB1) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 18. seji, dne 11. 3.
2021, sprejel

SKLEP
o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto
1. člen
Cene programov v vrtcih znašajo mesečno na otroka po posameznih programih predšolske vzgoje (v EUR):
Vrtec

Vrtec Ciciban Novo mesto
Vrtec Pedenjped Novo
mesto
Vrtec pri OŠ Brusnice
Vrtec pri OŠ Stopiče
Zasebni družinski vrtec
Ringa raja

Prvo
starostno
obdobje
540,71
540,71

Drugo
starostno
obdobje
388,83
388,83

500,81
519,37
540,71

361,58
360,59
388,83

Poldnevni
program –
romski vrtec

Razvojni
oddelek

387,38

1.085,10

Bolnišnični
oddelek
3.233,00

2. člen
Kombinirani oddelek se obračunava po starosti otrok. Sprememba se upošteva s prvim dnem naslednjega meseca,
po izpolnjeni starosti treh let.
3. člen
Staršem otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo
otroka vključenega v dnevni in poldnevni program v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo, se dodatno zniža plačilo tako, da
plačajo v programu 1. starostnega obdobja za 10% nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda ter v
programu 2. starostnega obdobja za 8% nižjo ceno programa njim določenega dohodkovnega razreda.
Dodatno znižanje iz prvega odstavka tega člena velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine. V kolikor sta
v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine, dodatno znižanje velja samo za najstarejšega otroka.
4. člen
Starši otrok, za katere je Mestna občina Novo mesto po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa in imajo
otroka vključenega v dnevni ali poldnevni program v javnih vrtcih, vrtcih s koncesijo ali zasebnih vrtcih, ki imajo z Mestno
občino Novo mesto sklenjeno letno pogodbo o financiranju, na območju Mestne občine Novo mesto, ob predložitvi
dokazil o reševanju osnovnega stanovanjskega problema, plačajo za en dohodkovni razred nižjo ceno, glede na
dohodkovni razred, ki ga določi Center za socialno delo, in sicer od 2. do vključno 9. dohodkovnega razreda.
Vlagatelj mora sočasno, ko vloži vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, ki jo določa zakon, ki ureja
uveljavlj anje pravic iz javnih sredstev, vrtcu, v katerega je otrok vključen, posredovati podpisano izjavo, da uveljavlja
nižje plačilo vrtca zaradi reševanja osnovnega stanovanjskega problema.

Izjavi je potrebno priložiti naslednja dokazila :
namensko kreditno pogodbo za stanovanjski kredit, iz katere je razvidna višina mesečne anuitete in rok
črpanja sredstev,
kupoprodajno pogodbo za nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju Mestne občine Novo
mesto ali izpisek iz zemljiške knjige, oziroma v primeru novogradnje kupoprodajno pogodbo za nakup
nepremičnine (parcele) ali izpisek iz zemljiške knjige in pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano na
vlagatelja ali vlagateljevega zakonca oziroma zunajzakonskega partnerja, oziroma v primeru rekonstrukcije
stanovanjske hiše pravnomočno gradbeno dovoljenje, izdano na vlagatelja ali vlagateljevega zakonca
oziroma zunajzakonskega partnerja, vse na območju Mestne občine Novo mesto in
potrdilo banke o odplačevanju kredita iz prve alineje tega odstavka, ki ne sme biti starejše od 3 mesecev (pri
vsakokratni izdaji odločbe pristojnega centra).
Na podlagi dokazil iz prejšnjega odstavka nižjo ceno vrtca upošteva vrtec, v katerega je otrok vključen.
iz tega člena se lahko upošteva največ za čas odplačevanja kredita.

Ugodnost

Če je otrok že vključen v vrtec in staršem skladno z zakonom ni potrebno letno oddajati vloge za uveljavljanje pravic
iz javnih sredstev, posredujejo starši, ki uveljavljajo dodatno znižanje zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita, vrtcu
izjavo in bančno potrdilo o rednem odplačevanju kredita do 31.8. tekočega leta za uveljavljanje pravice v novem
šolskem letu.
Pravica do nižjega plačila zaradi odplačevanja stanovanjskega kredita iz 1. odstavka tega člena, pripada staršem od
prvega dne naslednjega meseca po posredovanju izjave z vsemi dokazili iz 2. odstavka tega člena vrtcu, v katerega je
otrok vključen, če starš že ima odločbo pristojnega centra za socialno delo o znižanem plačilu vrtca. V primeru, da je
otrok vključen v vrtec med mesecem in starši iz upravičenih razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem mesecu,
temveč so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do nižjega plačila z dnem
dejanske vključitve otroka v vrtec. Staršem, ki so že oddali vlogo za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev na pristojni
center za socialno delo, pa je še niso prejeli, pripada pravica do nižjega plačila vrtca zaradi reševanja osnovnega
stanovanjskega problema od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge za uveljavljanje pravic iz javnih sredstev
na pristojni center za socialno delo. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program vrtca s strani centra za
socialno delo, vrtec poračuna višino plačila od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge na pristojni center za
socialno delo.
Reševanje osnovnega stanovanjskega problema pomeni nakup stanovanja oziroma stanovanjske hiše na območju
Mestne občine Novo mesto ali nakup nepremičnine za gradnjo ali rekonstrukcije nepremičnine na območju Mestne
občine Novo mesto, če vlagatelj z družino v nepremičnini dejansko stalno prebiva oziroma bo dejansko stalno prebival
po končani izgradnji ali rekonstrukciji, kar potrjuje s svojim podpisom na izjavi, da uveljavlja nižje plačilo vrtca zaradi
reševanja osnovnega stanovanjskega problema. Adaptacija stanovanjske hiše brez gradbenega dovoljenja ne pomeni
reševanje osnovnega stanovanjskega problema.
Nižje plačilo vrtca iz tega člena velja, če je v vrtec vključen samo en otrok iz družine, in sicer je vključen v enega
izmed vrtcev, navedenih v 1. odstavku tega člena. V kolikor sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine,
nižje plačilo velja samo za najstarejšega otroka.
5. člen
Cena za otroke s posebnimi potrebami, vključene v redne oddelke, je sestavljena iz cene programa, v katerega je
otrok vključen ter dodatnih stroškov, ki izhajajo iz odločbe o usmeritvi, oziroma ustrezne zakonsko določene
dokumentacije. Ti stroški so stroški dodatne strokovne pomoči, stroški zaradi oblikovanja oddelka z manjšim številom
otrok ali stroški spremljevalca.
O vrsti in obsegu dodatnih stroškov za otroka s posebnimi potrebami, vključenega v redni oddelek vrtca, morajo
vrtci, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Novo mesto, obvestiti tudi organ Mestne občine Novo mesto, pristojen za
predšolsko vzgojo.
6. člen
Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 39,90 EUR mesečno na otroka v vseh vrtcih,
razen za vrtca pri šolah, kjer znašajo mesečni stroški živil 35,70 EUR in za poldnevni program, ki znašajo 29,19 EUR.
Za čas, ko je otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, se cena programa zniža za stroške neporabljenih živil v višini 1,70
EUR na dan za vrtca pri šolah, za poldnevni program 1,39 EUR, za vse ostale pa 1,90 EUR na dan. Podatki so
izračunani za povprečje 21 dni mesečno.
Če starši obvestijo vrtec o otrokovi odsotnosti do osme ure, vrtec zniža ceno programa za stroške neporabljenih živil
z istim dnem najave v sorazmernem deležu plačila vrtca. Tako znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo

razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. V primeru, da starši ne javijo
odsotnosti otrok, se odbitek za prehrano upošteva pri obračunu z naslednjim dnem, in sicer po dejanski evidenci vrtca.
7. člen
Če je otrok prisoten v vrtcu več kot 9 ur ali po poslovnem času, starši otrok doplačajo prisotnost otroka za vsako
začeto uro v višini 2 EUR.
8. člen
Starši otrok, za katere je občina po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v javnem
vrtcu, lahko uveljavijo rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti otroka enkrat letno, in sicer v času od 1. junija do 30.
septembra. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en in največ dva meseca. O
odsotnosti otrok so starši dolžni vrtec obvestiti 15 dni pred nastopom odsotnosti.
Za rezervacijo zaradi počitniške odsotnosti starši plačajo 50% njim določenega dohodkovnega razreda. Ta
rezervacija velja samo za najstarejšega otroka, če sta v vrtec hkrati vključena dva ali več otrok iz iste družine.
V primeru daljše odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni – nad 30 dni (prvi in zadnji upoštevani dan odsotnosti je
delovni dan) lahko starši uveljavljajo rezervacijo zaradi bolezni. Starši lahko uveljavijo to ugodnost za največ 90
koledarskih dni skupaj v koledarskem letu. Za čas odsotnosti starši plačajo 30% njim določenega dohodkovnega
razreda. V tej višini plačila staršev je strošek neporabljenih živil že odštet. Za uveljavitev rezervacije zaradi bolezni
morajo starši predložiti vrtcu zdravniško potrdilo najkasneje v roku 5 dni po zaključku odsotnosti. Vrtec pri mesečnem
obračunu pošlje pristojni službi na Mestni občini Novo mesto fotokopijo zdravniškega potrdila ter njihovo potrdilo o
odsotnosti z vrtca z navedbo datuma.
Določbe tega člena veljajo za starše otrok, ki imajo skupaj z otrokom stalno prebivališče v Mestni občini Novo mesto,
za ostale pa samo v soglasju z občino plačnico razlike med ceno programa in plačilom staršev oziroma pravili, ki jih
določa občina plačnica.
Določbe tega člena veljajo tudi za starše s stalnim prebivališčem na območju Mestne občine Novo mesto, katerih
otroci so vključeni v javne vrtce v drugih občinah, če jo je skladno z odločitvami teh občin možno uveljavljati.
9. člen
Mestna občina Novo mesto bo za otroke, za katere je po veljavnih predpisih dolžna kriti del cene programa
predšolske vzgoje, zagotovila vrtcu sredstva za plačilo celotne razlike med plačili staršev in ceno programa, ki nastane
zaradi določitve dodatnih znižanj in rezervacij po tem sklepu.
10. člen
Do izdaje odločbe pristojnega centra za socialno delo za plačilo programa vrtca starši za novo sprejete otroke plačajo
akontacijo v višini 43% od cene programa vrtca, v katerega je otrok vključen. Po prejemu odločbe o določitvi višine
plačila za program vrtca vrtec izvede poračun od datuma vključitve otroka.
Staršem pripada pravica do znižanega plačila za vrtec od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge. V
primeru, da je otrok vključen v vrtec med mesecem in starši iz upravičenih razlogov niso mogli oddati vloge v preteklem
mesecu, temveč so vlogo oddali najkasneje na dan vključitve otroka v vrtec, jim pripada pravica do znižanega plačila
z dnem dejanske vključitve otroka v vrtec. Po prejemu odločbe o določitvi višine plačila za program vrtca vrtec poračuna
višino plačila od datuma vključitve.
11. člen
Izpis otroka iz vrtca je možen s prvim dnem naslednjega meseca v primeru, če je odjava oddana do 15. v mesecu.

12. člen
Cene programov predšolske vzgoje se uskladijo, če se bistveno spremenijo elementi, ki so podlaga za določitev
cene oziroma v skladu s predpisi.

13. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih
s koncesijo Mestne občine Novo mesto, št. 602-3/2019, z dne 14. 3. 2019.

14. člen
Ta sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati s 1. 4. 2021.

Št. 602-4/2020
Novo mesto, dne 11. marec 2021
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni

I. MESTNE OBČINE
Cena I. star.obd. Cena II.star.obd. Cena veljavna od
VRTEC PEDENJPED NM
VRTEC CICIBAN NM
VRTEC BRUSNICE
VRTEC STOPIČE
LJUBLJANA
VRTEC NOVA GORICA
PTUJ
CELJE
VELENJE
SLOVENJ GRADEC
KOPER
MURSKA SOBOTA
KRANJ
MARIBOR

540,71
540,71
500,81
519,37
576,00
562,47
568,36
479,85
469,17
488,14
495,00
439,70
540,63
496,00

388,83
388,83
361,58
360,59
418,00
382,67
423,67
346,39
348,37
362,15
380,00
439,70
410,86
361,00

01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021
01.04.2021
01.09.2019
01.12.2020
01.11.2020
01.05.2019
01.02.2019
01.01.2021
15.03.2019
01.02.2019
01.10.2020
01.05.2019

559,00
530,00
547,58
608,59
507,93
525,14

411,00
383,00
394,09
425,38
372,62
374,66

01.05.2019
01.10.2020
01.09.2020
01.12.2019
01.01.2021

II. PRIMESTNE OBČINE
VRTEC ČEBELICA ŠENTJERNEJ
VRTEC MAVRICA BREŽICE
VRTEC CICIBAN SEVNICA
VRTEC KRŠKO
VRTEC ČRNOMELJ
VRTEC METLIKA

