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PREDLOG POVIŠANJA CENE  PROGRAMOV VZGOJE IN VARSTVA OTROK  

V VRTCU HRASTNIK 
 

 

 

 

ZAKONSKA PODLAGA ZA OBLIKOVANJE CENE 

 

1. 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, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17, 18/21)  

2. Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, 

št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10 – ZUPJS)  

3. Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 

list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05 in 93/15, 59/19)  

4. Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, 

št. 27/14, 47/17 in 43/18, 54/21)  

5. Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (UL RS št. 108/09….139/22) 

6. Predviden znesek minimalne plače  

7. Uredba o napredovanju javnih uslužbencev v plačne razrede (UL RS št.51/08…121/21) 

8. Pravilnik o napredovanju zaposlenih v vzgoji in izobraževanju v nazive (UL RS št. 54/02, 

123/08, 44/09, 18/10, 113/20 in 115/22) 

9. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja za 

javne uslužbence  (UL RS št. 163/22) 

10. Kolektivna pogodba in aneksi za javni sektor (UL RS št. 57/08….136/22) 

11. Aneks h kolektivni pogodbi za dejavnost vzgoje in izobraževanja (UL RS št. 136/22) 

12. Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v RS (18/91…..136/22) 
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1. OBLIKOVANJE CEN PROGRAMOV 

 

Način oblikovanja in izračuna cene programa v vrtcih določa Pravilnik o metodologiji za 

oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. V njej so določeni splošni elementi 

za oblikovanje cen, med katere sodijo: 

- stroški dela, 

- materialni in nematerialni stroški ter 

- stroški živil za otroke. 

 

Na podlagi predpisane metodologije je cena programov izračunana na število otrok, ki je 

določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelkov. V primeru, da je v 

oddelku manjše število otrok kot je najvišji normativ za oblikovan oddelek, je občina 

ustanoviteljica dolžna vrtcu zagotavljati sredstva za razliko med dejanskim številom otrok  in 

najvišjim normativom v višini cene programa brez živil. 

 

 

2. STROŠKI, KI  NISO V CENI PROGRAMOV VRTCA 

 

Iz metodologije izhaja, da med elemente cene NE sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in 

investicije, ki jih vrtcem v skladu z zakonom ter medsebojno pogodbo o financiranju zagotavlja 

lokalna skupnost. V medsebojni Pogodbi o financiranju dejavnosti, sklenjeni med Vrtcem 

Hrastnik in ustanoviteljem Občino Hrastnik, je dogovorjeno, da v izračun ekonomske cene, kljub 

navodilom v Metodologiji… NISO všteti naslednji stroški: odpravnine ob upokojitvi, odpravnine 

presežnim delavcem, odpravnine delavcem za določen čas, jubilejne nagrade, delo sindikalnih 

zaupnikov, stroški nadomeščanja odsotnih delavcev do 30 dni, pohištvo, sredstva za obnovo 

obrabljene opreme-amortizacija. 

 

V ceni programov ravno tako NISO zajeti stroški dela vzgojitelja za dodatno strokovno pomoč 

in za spremljevalce gibalno oviranih otrok. Pravica do spremljevalca je otrokom zagotovljena z 

izdajo mnenja razvojne ambulante. 

 

Zgoraj naštete stroške v skladu z veljavno zakonodajo in Pogodbo o financiranju pokriva občina 

ustanoviteljica mesečno preko zahtevkov, ki jih Vrtec Hrastnik sproti izstavlja. 

 

 

https://www.google.com/search?q=VRTEC+HRASTNIK&oq=VRTEC+HRASTNIK&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0l8.3845j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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3. OBLIKOVANJE ODDELKOV IN SISTEMIZACIJA 2022/23 

 

Vrtec Hrastnik  je oblikoval cene na podlagi sistemizacije delavcev po Pravilniku o normativih … 

in potrjenega števila oddelkov za šolsko leto 2022/23.  Oblikovanih je 16 oddelkov na fleksibilni 

normativ števila otrok v oddelku  (8 oddelkov I. starostnega obdobja vključno s kombiniranimi 

oddelki, 8 oddelkov II. starostnega obdobja).  V izračunu cene programa je tako v I. starostnem 

obdobju upoštevanih 119 otrok, v II. starostnem obdobju 178 otrok, kar je skupaj 297 otrok. 

 

3.1. Oblikovanje  oddelkov                       

 

Oddelek  Normativ  

Fleksibilen 

normativ + 2 

Št. oddelkov 

(starost) 

Skupaj fleksibilen 

normativ 

I.st.obd. 

(od 1 do 3 let) 

 

in kombinirani 

oddelki (I. in 

II.st.obd.) 

12 14 3 14+14+14 

13 15 1 15 

15 17 1 17 

17 19 1 19 

Skupaj I. st.obd. in kombinirani oddelki 119 

II. st.obd.  

(nad 3 leta) 

19 21 3 21+21+21 

17 19 1 19 

22 24 4 96 

Skupaj II.st.obd. 178 

SKUPAJ 243  16 

 

297 

 

Otroci so razporejeni v oddelke glede na starost, število otrok v oddelkih pa se razlikuje glede 

na to, ali so oddelki  oblikovani kot homogeni ali heterogeni.  

 

 

 

https://www.google.com/search?q=VRTEC+HRASTNIK&oq=VRTEC+HRASTNIK&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0l8.3845j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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3.2. Sistemizacija po Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 

 

V izračunu so upoštevani stroški plač za naslednje število zaposlenih: 

Delovno mesto  

Pravilnik o normativih… Število zaposlenih, 

upoštevanih v izračunu 

stroškov plač 

Vzgojitelj 16 16 

VPO- Pomočnik vzgojitelja 18,5 17,5 

Ravnateljica 1 1 

Pom. ravnateljice 1 1 

Računovodja 1 1 

Svetovalna delavka 0,60 1 

OP in OZHR 0,50 0,25 + 0.25 = 0,50 

Tajnik 1 1 

Čistilka 3,75 3,75 

Kuhar 4 4 

Perica 0,5 0,5 

Hišnik 1 1 

KUPAJ 48,85 48,25 

 

Kot smo že prej zapisali, v izračunu cene programa niso všteti spremljevalci gibalno oviranih 

otrok ter vzgojitelj za dodatno strokovno pomoč, ki zapolni svojo delovno obvezo glede na 

pridobljena mnenja razvojnih ambulant 

 

4. UTEMELJITEV RAZLOGOV IZRAČUNA NOVE CENE 

 

Ekonomska cena Vrtca Hrastnik, ki je trenutno v veljavi, je bila izračunana v juniju 2021 in pričela 

veljati dne 1.7.2021. Glede na trenutne razmere in vse podražitve, ki so nastale v obdobju 

veljavnosti te cene, nam tako obstoječa cena ne pokriva več novo nastalih stroškov, zato 

predlagamo dvig ekonomske cene. 

 

V nadaljevanju navajamo vzroke za zvišanje stroškov v primerjavi s stroški v trenutno veljavni 

ceni.   

https://www.google.com/search?q=VRTEC+HRASTNIK&oq=VRTEC+HRASTNIK&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0l8.3845j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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4.1. DVIG STROŠKOV DELA 

 

4.1.1. Višina minimalne plače   

Višina minimalne plače v obstoječi ceni ter predviden dvig s 1.1.2023 predstavlja povišanje za 

19,6 % . Število zaposlenih, ki imajo plačo nižjo od minimalne plače in zato prejemajo še izplačilo 

razlike do minimalne plače, je 20 % oz. 10 zaposlenih.  

 

4.1.2. Dogovor o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju za leti 

2022 in 2023, katerega podpisniki so Vlada Republike Slovenije in reprezentativni sindikati 

javnega sektorja in  Kolektivna pogodba za vzgojo in izobraževanje (UL RS 136/2022) 

 

V zgoraj navedenem Dogovoru… in Aneksu… so bile določene naslednje spremembe, ki 

prinašajo finančne posledice za dvig cene: 

 

a) Uskladitev vrednosti plačnih razredov plačne lestvice (osnovne plače): dvig za 4,5 %; 

b) Povišanje uvrstitev delovnih mest: razvrstitev delovnih mest se dvigne za en plačni 

razred s 1.4.2023, kar pomeni dvig osnovne plače za dodatne  4%;  

glede na pogajanje sindikata z vlado  pa je bil dodatno še dosežen dogovor o spremembi 

uvrstitve delovnega mesta pomočnik vzgojitelja za 3 plačne razrede, kar pomeni 

povišanje plače za posameznega pomočnika vzgojitelja  za 12 %; 

c) Regres za letni dopust  se je zvišal iz 1.050€ na povprečnih 1.300€, to je dvig za 23,8 %; 

d) Regres za prehrano med delom  se bo zvišal iz  4,30 € na 6,92€ , to je dvig za 61 %; 

e) Dodatki (npr. delovna doba, popoldansko, nočno delo, specializacija, magisterij…) so 

vezani na osnovne plače, tako da se v skladu s povišanjem plač tudi ti povišajo; 

f) Redna delovna uspešnost (višina 2%) in uspešnost za povečan obseg dela (do največ 

20%): izračun je povezan z dvigom osnovnih plač, tako da se v skladu s povišanjem plač 

tudi ti postavki povišata; 

https://www.google.com/search?q=VRTEC+HRASTNIK&oq=VRTEC+HRASTNIK&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0l8.3845j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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g) Prispevki na plače: odstotek prispevkov na plače ostaja isti, to je 16,1 %, a je vezan na 

osnovno plačo, dodatke in delovno uspešnost, tako da se v skladu s povišanjem plač tudi 

ta poviša. 

4.1.3. Napredovanje zaposlenih 

V letu 2022 je na podlagi letnega ocenjevanja napredovalo 17 zaposlenih (6 delavcev za dva 

plačna razreda, 11 delavcev za en plačni razred).  

V nazive je napredovalo 6 strokovnih delavk, od tega so 4 pridobile naziv MENTOR (povišanje 

za 2 plačna razreda), 1 delavka v naziv SVETOVALEC (povišanje za 3 plačne razrede), 1 delavka 

v naziv SVETNIK (povišanje za 2 plačna razreda). 

Vsako povišanje plačnega razreda predstavlja dvig plače in posledično tudi prispevkov na plače 

za 4 %. 

 

4.1.4. Sklep o uskladitvi minimalne premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 

za javne uslužbence (UL RS 163/22) 

S sklepom je določen premijski razred. Višina za 1. premijski razred znaša 35,12 €, kar je za  9 % 

več kot znaša premija v trenutni ceni. 

 

4.1.5. Prevoz na delo in z dela 

Povračilo stroškov prevoza na delo in z dela je obračunano v obliki kilometrine (10% cene 

neosvinčenega bencina 95 oktanov), vendar ne manj kot 30,00 € mesečno – pavšal. Glede na 

trenutno ceno gre za zvišanje cene bencina za 41%. 

 

4.1.6. Sprememba sistemizacije delovnih mest 

V predlogu izračuna nove ekonomske cene sta upoštevani tudi  dve novi delovni mesti, ki v 

trenutni ceni in sistemizaciji delovnih mest nista zajeti. V skladu s Pravilnikom o normativih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje je potrebno dodatno zaposlitvi 1 delavko za sočasnost 

v oddelkih 1. st.obd. in 1 pomočnico ravnateljice, kar posledično pomeni tudi dvig stroškov dela. 

 

4.1.7. Sprememba oddelkov  

V šol. letu 2022/23 se je spremenila struktura oddelkov in posledično tudi normativ 

maksimalnega števila prostih mest v vseh oddelkih vrtca in sicer se je kapaciteta znižala iz 306 

otrok na 297 otrok. 

 

 

https://www.google.com/search?q=VRTEC+HRASTNIK&oq=VRTEC+HRASTNIK&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0l8.3845j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Skupna masa stroškov dela se je torej dvignila za 24 %  glede na trenutno veljavno ceno. 

 

 

 

4.2. MATERIALNI IN NEMATERIALNI STROŠKI IN STORITVE 

 

 

4.2.1. Materialni in nematerialni stroški in storitve 

Višina materialnih stroškov in storitev je izračunana na najnižji možni minimum, ki še zagotavlja 

kakovost poslovanja. Glede na vse podražitve, ki so nas zajele v letu 2021 in 2022, se višina 

stroškov dviga za  19 %, saj je v obstoječi ceni višina teh stroškov ostala še iz prejšnje cene iz 

leta 2020 in sicer od 1.3.2020 in je  pri podražitvi v letu 2021 ostala enaka. Najvišji dvig stroškov 

predstavlja ogrevanje, katerega postavka se je zvišala za 127 %, saj je cena energenta narasla 

za 447 %. Na ceno žal nimamo vpliva, pri porabi pa ravnamo racionalno. Povišali so se stroški 

komunalnih storitev za 43 % ter  električne energije za 20% . Tekoče investicijsko vzdrževanje 

smo povišali za 10 %, saj imamo opremo na vseh enotah zelo staro in iztrošeno ter posledično 

potrebno večjega in pogostejšega vzdrževanja. Na stroške zavarovanja objektov in opreme 

nimamo vpliva, postavka je višja za 14 %. Hišno perilo se je zaradi večjega števila oddelkov I. 

starostnega obdobja povišalo za 20 %. Izobraževanje zaposlenih pa za 28 %, delno zaradi 

povišanja cene goriva in dnevnic, delno zaradi vsesplošne inflacije. 

Pri postavkah didaktična sredstva, likovni material…ter drobni inventar smo postavke 

prepolovili, vendar bomo še vedno zagotavljali dovolj sredstev za kakovostno izvajanje 

programov, saj smo se s sredstvi okrepili v preteklih obdobjih in z njimi skrbno ravnali ter 

ohranili uporabno vrednost. Razdelitev prikazuje Priloga 1. 

 

4.2.2. Stroški živil 

Tudi stroški živil se z dvigom trenutno veljavne cene niso podražili od leta 2020. Trenutne 

razmere na trgu s skoraj mesečno dražitvijo cen so nas primorale k dvigu cen tudi za živila, saj 

kljub prilagajanju jedilnikov nismo več mogli pokrivati nastalih stroškov. Tako se stroški živil v 

predlagani ceni dvigujejo za 11 % in mesečno znašajo 51,00 € oz. 2,55 € dnevno. Razdelitev 

prikazuje Priloga 2. 

Višina stroška živil je v obračunu oskrbe (položnice) za starše vračunana v odstotku glede na 

plačni razred, v katerega je uvrščen posamezen starš po dohodkovni lestvici. V enakem 

odstotku je tako staršem tudi odračunana prehrana v primeru javljene odsotnosti otroka.  

 

 

https://www.google.com/search?q=VRTEC+HRASTNIK&oq=VRTEC+HRASTNIK&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0l8.3845j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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5. IZRAČUN EKONOMSKE CENE 

 

Stroški dela so izračunani za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu s 

predpisanimi normativi, ki jih določa zakon in njegovi podzakonski predpisi. 

 

Stroški dela tako vključujejo bruto plače in dodatke, redno delovno uspešnost, prispevke 

delodajalca, kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje in druge stroške dela, kot so regres 

za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in 

z dela, solidarnostna pomoč. 

 

Višina plač je odvisna od uvrstitve delovnih mest v plačne razrede, doseženih napredovanj in 

nazivov ter delovne dobe.   

 

5.1. POSTOPEK IZRAČUNA CENE 

 

Na podlagi  povprečnih mesečnih stroškov  in elementov za oblikovanje cen se cena programa 

izračuna tako, da se stroški dela za vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev izračunajo posebej za 

programe v istovrstnih oddelkih (posebej za I. in posebej II. starostno obdobje) in delijo s 

številom otrok, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka. K 

tem stroškom se prištejejo stroški dela za delavce, ki ne delajo neposredno v oddelkih in stroški 

iz druge in tretje alinee 4. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih 

(stroški materiala in storitev ter stroški živil). Ti stroški se razdelijo na število otrok v vseh 

oddelkih vrtca do najvišjega normativa.  

Oddelki so oblikovani do fleksibilnega normativa, kar pomeni povečanje števila otrok v oddelku 

za dva otroka.  

 

5.2. STRUKTURA PREDLAGANE CENE PROGRAMA  

 

1. STAROSTNO OBDOBJE  606  495,04 €  

 

PREDLAGANA 
CENA  

TRENUTNA 
CENA  

VRSTA STROŠKA STROŠEK DELEŽ  v % STROŠEK DELEŽ  v % 

Stroški dela 486,14 80,22% 392,85 79,36% 

Materialni stroški 68,86 11,36% 56,19 11,35% 

Stroški prehrane 51,00 8,42% 46,00 9,29% 

Skupaj 606,00 100% 495,04 100% 

     

https://www.google.com/search?q=VRTEC+HRASTNIK&oq=VRTEC+HRASTNIK&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0l8.3845j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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2. STAROSTNO OBDOBJE -   465,66  388,12 €  

 

PREDLAGANA 
CENA  

TRENUTNA 
CENA  

VRSTA STROŠKA STROŠEK DELEŽ  v % STROŠEK DELEŽ  v % 

Stroški dela 345,80 74,26% 285,93 73,67% 

Materialni stroški 68,86 14,79% 56,19 14,48% 

Stroški prehrane 51,00 10,95% 46,00 11,85% 

Skupaj 465,66 100% 388,12 100% 

 

 

V tabeli želimo prikazati, da ceno sestavljajo 3 elementi, od katerih najvišji delež predstavlja 

strošek dela in sicer v I. st. obdobju v višini 80 %, v II. st. obdobju pa 74 %. Na te stroške nimamo 

vpliva, saj so zakonsko predpisani in se morajo izplačevati glede na veljavne predpise in 

zakonodajo. Priloga 3 podrobneje prikaže strukturo izračuna cene. 

 

Podatki med trenutno ceno in predlagano ceno se med seboj ne morejo primerjati glede na 

deleže elementov cene, saj je struktura oddelkov in zaposlenih različna in odvisna od vsakega 

šolskega leta posebej. 

 

5.3. VIŠINA PREDLAGANE CENE  

 

  CELODNEVNI PROGRAM POLDNEVNI PROGRAM 

  I.st.obdobje II.st.obdobje I.st.obdobje II.st.obdobje 

Predlagana 
cena 

  606,00 465,66 517,15 397,86 

Trenutna cena   495,04 388,12 400,23 314,70 

 Povišanje %   22,41 19,98 29,21 26,43 

Povišanje €   110,96 77,54 116,92 83,16 

 

 

Predlagana ekonomska cena za I. st. obdobje  je 606,00  €, kar pomeni zvišanje za 22,4 %. oz. 

110,96 € pri celodnevnem programu za polno ekonomsko ceno oz. 29,2 % oz. 116,92 € pri 

poldnevnem programu. 

 

Pri II.st. obdobju je predlagana ekonomska cena 465,66 €, kar predstavlja zvišanje za 19,9  %  

oz. 77,54 € pri celodnevnem programu in 26,4 % ali 83,16 € pri poldnevnem programu.  

https://www.google.com/search?q=VRTEC+HRASTNIK&oq=VRTEC+HRASTNIK&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0l8.3845j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Iz spodnje tabele je razvidna primerjava plačil staršev med trenutno ceno in predlagano glede 

na dohodkovni razred za celodnevni program:  

 

% 
Plačila 
staršev 

NOVA 
CENA - 
I.st.obdobje 

TRENUTNA 
CENA 
I.st.obd. 

RAZLIKA-
povišanje 

NOVA CENA 
- 
II.st.obdobje 

TRENUTNA 
CENA -
II.st.obd. 

RAZLIKA-
povišanje 

Statistika po 
plač.razredih 
(11/2022) 

100% 606 495,04 110,96 465,66 388,12 77,54   

0%             3 

10% 60,60 49,50 11,10 46,57 38,81 7,75 25 

20% 121,20 99,01 22,19 93,13 77,62 15,51 28 

30% 181,80 148,51 33,29 139,70 116,44 23,26 21 

35% 212,10 173,26 38,84 162,98 135,84 27,14 69 

43% 260,58 212,87 47,71 200,23 166,89 33,34 71 

53% 321,18 262,37 58,81 246,80 205,70 41,10 45 

66% 399,96 326,73 73,23 307,34 256,16 51,18 12 

77% 466,62 381,18 85,44 358,56 298,85 59,71 1 

 

 

Dvig cen v celodnevnih programih predstavlja za starše naslednje podražitve: 

• v I. starostnem obdobju obremenitev od 11,10 € do 85,44 €, 

•  v II. starostnem obdobju pa od 7,75 € do 59,71 €. 

 

Višina podražitve je odvisna od programa, ki ga otrok obiskuje, in odstotka plačila, določenega 

v odločbi CSD.  

 

Iz zgornje tabele je razvidno, da  je večina staršev razvrščenih med  35 in 43 % plačila, kar  za 

njih predstavlja dvig stroškov od 27,14 € do 58,81 €. 

 

Najvišje možno plačilo, ki ga plačajo starši za izbran program, je 77%. 

 

 

Zaradi zgoraj navedenih vzrokov predlagamo povišanje ekonomske cene s 1.3.2023. 

 

 

https://www.google.com/search?q=VRTEC+HRASTNIK&oq=VRTEC+HRASTNIK&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0l8.3845j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Predlog sklepov: 

 

1. Sprejme in potrdi se ekonomska cena za I. starostno obdobje v višini 606,00 € 

za dnevni program in 517,15 € za poldnevni program z veljavnostjo od 

1.3.2023. 

 

 

2. Sprejme in potrdi se ekonomska cena za II. starostno obdobje v višini 465,66  €  
za dnevni program in 397,86 € za poldnevni program z veljavnostjo od 
1.3.2023. 

 

 

              Računovodja                                                             Ravnateljica 

Maja Mlinar             mag. Mojca Perić, prof. 

   

 

 

 

Hrastnik, 12.1.2023 

 

https://www.google.com/search?q=VRTEC+HRASTNIK&oq=VRTEC+HRASTNIK&aqs=chrome..69i57j46i175i199j0l8.3845j0j15&sourceid=chrome&ie=UTF-8


Priloga 1

PREDLOG MATERIALNIH STROŠKOV IN STORITEV ZA NOVO EC 2023

Str./trenutna cena Str./predlagana cena indeks višina na otroka

Ogrevanje  2.382,72 5.400,00                  227 18,18            

Elektrika  1.420,26 1.700,00                  120 5,72             

Voda in komunalne storitve  1.117,44 1.600,00                  143 5,39             

Čiščenje prostorov  1.417,01 1.400,00                  99 4,71             

Tekoče in investicijsko vzdrževanje  1.440,37 1.580,00                  110 5,32             

Zavarovalne premije  455,45 520,00                     114 1,75             

Uporaba in vzdrževanje vozila  191,26 200,00                     105 0,67             

Didaktična sred., igrače, prireditve, prevozi otrok  1.997,16 1.000,00                  50 3,37             

Strokovno izobraževanje  778,79 1.000,00                  128 3,37             

Zdravstvene storitve in varstvo pri delu  1.263,88 1.400,00                  111 4,71             

Hišno perilo  416,82 500,00                     120 1,68             

Pisarniško poslovanje  1.917,72 2.000,00                  104 6,73             

Drobni inventar  697,13 450,00                     65 1,52             

Drugi namenski stroški -kvote, članarine...  1.390,63 1.400,00                  101 4,71             

Stroški študentov in podjemnih pogodb  308,2 300,00                     97 1,01             

17.194,84 20.450,00                119 68,86            

Hrastnik, 12.1.2023

P



Priloga 2

STROŠKI ŽIVIL

20.del.dni

OBROKI DNEVNA C. MESEČNA C.

ZAJTRK+S.MALICA 0,88 17,60

KOSILO 1,39 27,80

POP. MALICA 0,28 5,60

SKUPAJ 2,55 51,00

Stroški živil (3 obroki) vračunani v ceno, glede na odstotek plačila staršev

% Plačila staršev Višina vračunanega obroka v ceni/mesečno

100% 51,00                                                                              

0% -                                                                                    

10% 5,10                                                                                 

20% 10,20                                                                              

30% 15,30                                                                              

35% 17,85                                                                              

43% 21,93                                                                              

53% 27,03                                                                              

66% 33,66                                                                              

77% 39,27                                                                              

Hrastnik, 12.1.2023



DELITEV STROŠKOV ZA IZRAČUN EKONOMSKE CENE 2023 Priloga 3

Datum: 12.1.2023

ŠTEVILO ODDELKOV 16

ŠT.OTROK DO NORMATIVA 297

I. STAROSTNO OBDOBJE

ŠT. ODDELKOV 8

ŠTEVILO OTROK DO MAX.NORMATIVA 119

VSI VPISANI OTROCI do normativa 297

Stroški ŠT. ZAPOSL. I.obd. POVPREČNA PLAČA VIŠINA STROŠKOV VIŠINA NA ODDELEK ŠT.OTROK CENA NA OTROKA

STR.DELA -VZGOJITELJ 8 2.986,15                       23.889,20                      119 200,75                       

STR.DELA-POMOČNIK VZG. 9,5 2.115,33                       20.095,64                      119 168,87                       

STR.DELA -OSTALI ZAPOSLENI 34.608,57                  297 116,53                       

MAT.STR. 20.450,00                  297 68,86                         

ŽIVILA 51,00                         

EKONOMSKA CENA 606,00                       

TRENUTNA CENA 495,04                       

POVIŠANJE % 22,41                         %

POVIŠANJE € 110,96                       €

II. STAROSTNO OBDOBJE

ŠT. ODDELKOV 8

ŠTEVILO OTROK DO MAX.NORMATIVA 178

VSI VPISANI OTROCI 297

Stroški ŠT.ZAPOSL. II.obd. POVPREČNA PLAČA VIŠINA STROŠKOV VIŠINA NA ODDELEK ŠT.OTROK CENA NA OTROKA

STR.DELA -VZGOJITELJ 8 2.986,15                       -                               23.889,20                      178 134,21                       

STR.DELA-POMOČNIK VZG. 8 2.115,33                       -                               16.922,64                      178 95,07                         

STR.DELA -OSTALI ZAPOSLENI 34.608,57                  297 116,53                       

MAT.STR. 20.450,00                  297 68,86                         

ŽIVILA 51,00                         

EKONOMSKA CENA 465,66                       

TRENUTNA CENA 388,12                       

POVIŠANJE % 19,98                         %

POVIŠANJE € 77,54                         €


