Številka: 602-4/2020
Datum: 16. 6. 2021

OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO
ZADEVA:

PRAVNA PODLAGA:

Predlog Sklepa o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in
rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo
mesto – Vrtec Otočec
-

-

-

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 –
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),
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

OBRAZLOŽITEV:

V prilogi

PREDLOG SKLEPA:

Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme naslednji sklep:
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Sklep o
spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v
javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne občine Novo mesto
v predlagani obliki.

Mag. Gregor MACEDONI,
ŽUPAN
PRILOGE:
1. Sklep o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s
koncesijo Mestne občine Novo mesto

Številka: 602-4/2020
Datum: 16. 6. 2021
OBČINSKI SVET
MESTNE OBČINE NOVO MESTO

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

I.

RAZLOGI ZA SPREJEM SKLEPA

Razlog za sprejem Sklepa o spremembi 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 Vrtca Otočec. Višino cene vrtca je navedena v 1. členu Sklepa.
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). Z novim šolskim letom prične
septembra delovati nov vrtec pri OŠ Otočec.
Občinski svet MO NM je na 18. seji, dne 11. 3. 2021 sprejel Sklep, s katerim so se na novo
določile cene programov v vrtcu Ciciban NM, Pedenjped NM, obšolskima vrtcema Stopiče in
Brusnice ter Zasebnem družinskem vrtcu Ringaraja, z začetkom veljavnosti s 1. 4. 2021 (cene
navajamo v nadaljevanju).
Glede na to, da s septembrom 2021 prične delovati nov vrtec pri OŠ Otočec, je potrebno sprejeti
ceno programa tudi za ta vrtec. Cena je oblikovana skladno s Pravilnikom o metodologiji za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (v nadaljevanju: Pravilnik).
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.
Priloga gradiva je Sklep, ki se spreminja v 1. členu, kjer so določene višine cene programov
vrtcev, saj se v tabeli cen novomeških vrtcev doda cena programa Vrtca Otočec. 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.
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 izračun ekonomske cene je, ker je to nov vrtec, kateri bo pričel z delovanjem septembra
2021 in je potrebno določiti ceno programa, kar bo osnova za plačilo 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 je vrtec racionaliziral vse
postavke, na katere lahko vpliva.
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 predlagani ceni je upoštevana cena živil 35,70 EUR mesečno na
otroka. Upoštevano je povprečno 21 dni na mesec.
Vrtec je preračunal ceno programa glede na stroške, ki so elementi za oblikovanje cene
programov vrtcev.
II/1 Trenutno veljavne cene novomeških vrtcev in predlog cene Vrtca Otočec

I.

ST.

II. ST.

CICIBAN

540,71

388,83

PEDENJPED

540,71

388,83

STOPIČE

519,37

360,59

BRUSNICE

500,81

361,58

RINGARAJA

540,71

388,83

OTOČEC

507,01

374,96

Poldnevni

Razvojni

Bolnišnični
3.233,00

387,38

1.085,10

Na podlagi Pravilnika so pri izračunu vseh elementov upoštevani najvišji oz. fleksibilni normativi
za oblikovanje posameznih vrst oddelkov.
III.

CILJI IN NAČELA

Cilj predlaganega sklepa je določitev cene programa novega vrtca na Otočcu.
IV.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC

Iz proračuna občine se vrtcem zagotavljajo sredstva v višini razlike med ceno programov in
plačilom staršev. Zato bo začetek delovanja novega vrtca na Otočcu in s tem povezano
plačevanje razlike cene programa vrtca imelo finančne posledice na proračun Mestne občine
Novo mesto in se bo obveznost na tem področju zvišala. V letu 2021 bo iz tega naslova v
proračunu občine potrebno dodatno zagotoviti cca. 40.950,00 EUR.

V.

PREDLOG SKLEPA
1. Občinski svet Mestne občine Novo mesto sprejme Sklep o spremembi Sklepa 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

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

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, 55/17 in
18/21), 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 21. seji, dne 8. 7. 2021, sprejel
SKLEP
o spremembi Sklepa o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s
koncesijo Mestne občine Novo mesto

1. člen
Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne
občine Novo mesto (DUL, št. 6/2021) se v 1. členu spremeni tako, da se po novem glasi:

»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
Vrtec Otočec
»

Prvo
starostno
obdobje
540,71

Drugo
starostno
obdobje
388,83

Poldnevni
program –
romski vrtec

Razvojni
oddelek

540,71

388,83

387,38

1.085,10

500,81

361,58

519,37

360,59

540,71

388,83

507,01

374,96

Bolnišnični
oddelek
3.233,00

2. člen
Sklep o določitvi cen programov in rezervacij v javnih vrtcih in vrtcih s koncesijo Mestne
občine Novo mesto (DUL, št. 6/2021) se v 6. členu spremeni tako, da se po novem glasi:
»Mesečni stroški živil za otroke, upoštevani v cenah programov, znašajo 39,90 EUR mesečno na
otroka v vseh vrtcih, razen za vrtce 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 vrtce 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.«
3. člen
Vse ostale določbe sklepa ostanejo nespremenjene.

4. člen
Sklep se objavi v Dolenjskem uradnem listu in začne veljati naslednji dan po objavi.

Št. 602-4/2020
Novo mesto, dne 8. julij 2021
Župan
Mestne občine Novo mesto
mag. Gregor Macedoni

