
Predlog sklepa
z obrazloZitvijo

Vransko 59, 3305 VRANSKo
Tel: 03 703 28 00, E-mail: obcina.yransko@vransko.si

Stevilka: O32ll2O22
Daum: 5.9.2022

OB.INSKEMU SVETU

ZADEVA: Predlog za spremembo cene programov predsolske vzgoje v Vrtcu
Vransko

Zadnjo doloditev cen programov predSolske vzgoje v Vrtcu Vransko je sprejel Obdinski
svet Obdine Vransko na 13. redni seji 16. 2.2021. Cene programov pred5olske vzgoje v
OS Vransko-Tabor, OE Vrtec Vransko, od 1. 3. 2021 znaSajo mesedno na otroka:

- za otroke l. starostnega obdobja (l do 3 let) 503,1I EUR,
- za otroke 2. starostnega obdobja (3 do 6 let) 4M,72 EUF..

Od zadnje doloditve ekonomske cene marca 2021 do sedaj se je spremenilo oblikovanje
oddelkov, kadrovska struktura, sprememba osnovnih plad zaposlenih, kakor tudi izradun
razlike do minimalne plade, zato je vrtec preradunal cene glede na novo oblikovane
oddelke in Stevilo otrok po normativih.

V prvi starostnem obdobju so oblikovani trije homogeni oddelki z normativom 12 otrok.
V drugem starostnem obdobju so upo5tevani Stirje in en polovidnih homogeni oddelek.
V dveh oddelkih 3-4 letaje upoitevan normativ 19 otrok, dva oddelka zt-5 in 5-6 let sta

oblikovana z normativom 24 otrok in polovidni oddelek po normativu 22 oz. polovica ll
otrok.
Pri tem je potrebno omeniti, da je obdina vrtcu odobrila fleksibilni normativ +2, ki je
upostevan v Stirih oddelkih, saj se predvideva zapolnitev oddelkov nad normativom 5e

do konca leta. Trenutno v treh oddelkih prvega starostnega obdobja za september
predvidenih 34 otrok, kar je za dva otroka manj kotje norrnativ, v oddelkih drugega
starostnega obdobja paje predvidenih 97 otrok, karje pet otrok manj kotje normativ.

Elementi za oblikovanje cene programov so stro5ki dela, stro3ki materiala in storitev ter
stroSki Zivil za otroke. Najvedji deleZ cene programov predstavljajo stroSki dela, zaradi
katerih je tudi potreba po spremembi trenutne cene. Na podlagi izhodiSd in izradunov
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predlagajo povi5anje cen programov pred5olske vzgoje za otroke I. starostnega obdobja
za 4,58 o/o, za otroke II. starostnega obdobja pa za 6,72 oh.

Glede na obrazloZitev predloga za spremembo cen programov pred5olske vzgoje v Vrtcu
Vransko obdinskemu svetu predlagam, da potrdi poviSanje cen programov predSolske

vzgoje v Vrtcu Vransko v predloZenem besedilu. Novi ekonomski ceni programov
znasata mesedno na otroka:

- za otroke 1. starostnega obdobja (l do 3let)
- za otroke 2. starostnega obdobja (3 do 6 let)

Pripravila:
Suzana Felicijan BratoZ
vi5ja svetovalka za druZbene deja

526,r7 EU&
474,59 EUR.

Predloe skleoa:
Potrdi se predlog spremembe cen programov predSolske vzgoje v Vrtcu Vransko v
predloienem besedilu. Cene veljajo od l. 10,2022.
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Priloge:
- Predlog OS Vransko-Tabor za spremembo ekonomske cene programov v Vrtcu

Vransko


