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OBČINSKI  SVET OBČINE DOLENJSKE TOPLICE 
Odbor za družbene dejavnosti 
 
 
 
Zadeva:   Sklep o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-

izobraževalnem zavodu Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek 
 
 
Namen:  obravnava in sprejem sklepa 

Faza: predlog 

Pravna podlaga: Statut Občine Dolenjske Toplice (Uradni list RS, št. 3/17) 
Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo in spremembe) 
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), v nadaljevanju: Pravilnik 
Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 
27/14, 47/17 in 43/18) 

Predlagatelj: Franc Vovk, župan  

Poročevalka: Maja Bobnar, ravnateljica OŠ Dolenjske Toplice  
 
Obrazložitev: 
Skladno z 31. členom Zakona o vrtcih, cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, predlaga vrtec, ceno 
programa pa določi pristojni organ občine ustanoviteljice. Pristojni organ lokalne skupnosti mora skladno s 20. 
členom Pravilnika, predlog cen obravnavati in o tem sprejeti ustrezen sklep.  
 
V prilogi je predlog novih cen programov v vrtcih z obrazložitvijo posameznih elementov cene programov.  
Osnovna šola predlaga spremembo cene programov kot sledi:  
 
Program:    obstoječa cena (od 1. 11. 2017)  predlog nove cene (od 1. 4. 2019 dalje) 

1. starostno obdobje   477,59     517,10 
2. starostno obdobje   338,15     364,01 
Kombinirani oddelek   367,53     398,97 
 
Iz predloga OŠ za spremembo cen je razvidno, da je vzrok za povišanje cen sprejet Dogovor o plačah in drugih 
stroških dela v javnem sektorju glede povečanja plač vsem zaposlenim za en plačni razred s 1. 1. 2019. Stroški 
dela pomenijo znotraj strukture cene programov preko 80%, v prvem starostnem obdobju celo 86,15%. 

Iz obračuna storitev za dejavnost predšolske vzgoje za mesec januar 2019 je razvidno, da je prispevek staršev 
za programe predšolske vzgoje v povprečju 33%, ostala sredstva do polne cene programov krije občina v deležu 
67%.  

Občina zagotavlja dodatna sredstva za strnjeno počitniško odsotnost in daljšo bolniško odsotnost. Iz sredstev 
proračuna se neposredno krijejo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije ter vsi drugi stroški, ki niso 
neposredno povezani z izvajanjem programa v okviru javne službe. V ceno programa niso vključeni dodatni 
stroški za otroke s posebnimi potrebami, ki so vključeni v redne oddelke vrtca (stroški dodatne strokovne 



 

 

pomoči, stroški spremljevalca gibalno oviranih otrok, stroški za pripravo dietne prehrane in stroški zaradi 
oblikovanja oddelka z manjšim številom otrok). 

Iz spodnjih tabel je razvidna sistemizacija delovnih mest in strošek bruto plače strokovnih delavcev in tehničnega 
osebja v vrtcu, ki na dan 1. 1. 2019 za 30,54 delovnih mest mesečno znaša 46.041,80 evrov. Razvidni so tudi 
doseženi plačni razredi javnih uslužbencev, delovna doba ter delež delovnega mesta javnega uslužbenca, ki je 
upoštevan v ceni.  

 

Višina povprečne bruto plače in delovne dobe ter primerjava s samostojnim vrtcem in vrtcem pri OŠ v občini 
Trebnje:  

 

DELEŽ PLAČNI OSNOVNA            DODATKI PLAČA

DEL. ČASA RAZRED PLAČA ZA SKUPAJ x

ZA DELO, JAVNEGA OBRAČUN Znesek PLAČA DELEŽ

KI GA OPR. USLUŽB.

VZGOJITELJ 1,00 31 1.428,34 1 4,90 1.433,24 1.433,24

VZGOJITELJ 1,00 36 1.737,79 21 120,43 1.858,22 1.858,22

VZGOJITELJ 1,00 33 1.544,88 6 30,59 1.575,47 1.575,47

VZGOJITELJ  SVETOVALEC 1,00 40 2.032,98 26 167,72 2.200,70 2.200,70

VZGOJITELJ  SVETOVALEC 1,00 38 1.879,59 7 43,42 1.923,01 1.923,01

VZGOJITELJ MENTOR 1,00 38 1.879,59 39 241,90 2.121,49 2.121,49

VZGOJITELJ MENTOR 1,00 35 1.670,94 29 159,91 1.830,85 1.830,85

VZGOJITELJ MENTOR 1,00 34 1.606,68 9 47,72 1.654,40 1.654,40

VZGOJITELJ SVETNIK 1,00 42 2.198,84 37 268,48 2.467,32 2.467,32

VZGOJITELJ SVETNIK 1,00 42 2.198,84 37 268,48 2.467,32 2.467,32

POMOČNIK VZGOJITELJA 1,00 25 1.128,83 8 29,80 1.158,63 1.158,63

POMOČNIK VZGOJITELJA 1,00 23 1.043,68 23 79,22 1.122,90 1.122,90

POMOČNIK VZGOJITELJA 1,00 22 1.003,54 6 23,18 1.026,72 1.026,72

POMOČNIK VZGOJITELJA 1,00 25 1.128,83 14 52,15 1.180,98 1.180,98

POMOČNIK VZGOJITELJA 1,00 28 1.269,78 12 50,28 1.320,06 1.320,06

POMOČNIK VZGOJITELJA 0,55 23 1.043,68 4 13,78 1.057,46 581,60

POMOČNIK VZGOJITELJA 1,00 24 1.085,43 7 25,07 1.110,50 1.110,50

POMOČNIK VZGOJITELJA 1,00 30 1.373,40 20 90,64 1.464,04 1.464,04

POMOČNIK VZGOJITELJA 1,00 32 1.485,46 38 186,28 1.671,74 1.671,74

POMOČNIK VZGOJITELJA 1,00 25 1.128,83 11 40,98 1.169,81 1.169,81

POMOČNIK VZGOJITELJA 0,50 22 1.003,54 4 13,78 1.017,32 508,66

POMOČNIK VZGOJITELJA 1,00 23 1.043,68 6 20,66 1.064,34 1.064,34

POMOČNIK VZGOJITELJA 1,00 24 1.085,43 5 17,91 1.103,34 1.103,34

POMOČNIK RAVNATELJA SVETNIK 1,00 44 2.378,28 38 298,24 2.676,52 2.676,52

SVETOVALNI DELAVEC 0,33 33 1.544,88 10 50,98 1.595,86 526,63

ORG.PREHR. 0,17 40 1.954,78 40 261,64 2.216,42 369,26

RAČUNOVODJA 0,67 37 1.807,29 6 102,96 1.910,25 1.273,37

TAJNIK VI 0,67 31 1.485,46 za 102,94 1.588,40 1.058,83

HIŠNIK IV 0,63 23 1.043,68 30 103,32 1.147,00 722,61

KUHAR IV 1,00 23 1.043,68 37 123,99 1.167,67 1.167,67

KUHAR IV. 1,00 25 1.128,83 40 149,01 1.277,84 1.277,84

KUHAR IV 1,00 22 1.003,54 32 105,97 1.109,51 1.109,51

ČISTILKA 1,00 11 651,88 37 79,59 731,47 886,63

ČISTILKA 0,45 17 824,84 32 84,38 909,22 409,15

PERICA 0,58 18 857,83 32 87,76 945,59 548,44

ZA DELOVNO DOBO 
Dopolnje

na leta 

del.dobe

DELOVNO MESTO

plača del.doba plača del.doba plača del.doba

VZGOJITELJICE 1.953,20 21,20 1.932,54 16,03 1.914,00 20,40

POMOČNICE VZGOJITELJIC 1.201,94 12,20 1.194,02 14,99 1.113,59 15,50

OSTALI ZAPOSLENI 1.416,58 28,30 1.206,82 24,04 1.338,09 18,60

Dolenjske Toplice Vrtec pri OŠ Samostojni vrtec 



 

 

Med skupnimi stroški bruto plač je delež za plače vzgojiteljic v vrtcu Gumbek 42,42%, tako je tudi vpliv sprememb 
na ceno pri uveljavljenih napredovanjih tu najvišji. Glede na primerjavo z vrtcema v Trebnjem je razvidno, da je 
v vrtcu Gumbek višja povprečna delovna doba ter povprečna plača. Z več leti delovne dobe pa imajo vzgojitelji 
tudi možnosti napredovanja. V nazive lahko napredujejo v vrtcu le vzgojitelji in svetovalni delavci. Napredujejo 
lahko v mentorja, svetovalca in svetnika. Napredujejo po Pravilniku o napredovanju zaposlenih v vzgoji in 
izobraževanju v nazive. Napredovanje na podlagi dokazil odobri ustrezen sektor Ministrstva za šolstvo: 

- Za naziv mentor moraš izpolnjevati pogoje določenih let delovne dobe in biti dodatno aktiven na ravni vrtca, 
kar izkazuješ s 4 točkami dodatno opredeljenega dela; 

-Za naziv svetovalec moraš izpolnjevati pogoje določenih let delovne dobe in biti dodatno aktiven na ravni vrtca, 
regije in tudi na področju države ali mednarodno, kar izkazuješ z 14 točkami dodatno opredeljenega dela;.  

-Za naziv svetnik  moraš izpolnjevati pogoje določenih let delovne dobe in biti dodatno aktiven na ravni vrtca, 
regije in tudi na področju države ali mednarodno, kar izkazuješ z 32 točkami dodatno opredeljenega dela. Od 
tega je najmanj polovica točk s sodelovanjem v razvojnih projektih pod vodstvom Ministrstva za izobraževanje, 
znanost in šport, Zavoda RS za šolstvo, predavati na državni ali mednarodni ravni, objavljati članke v strokovnih 
revijah ali biti avtor priročnikov za delo v vrtcu. 

V vrtcu Gumbek je v 10 oddelkih vrtca zaposlenih 10 vzgojiteljic (od tega 3 brez naziva, 3 z nazivom mentor in 
po 2 z nazivom svetovalec oz. svetnik), pomočnica ravnateljice in v deležu svetovalna delavka, ki lahko 
napredujejo v naziv. Polovico kadra je še na začetku ali prvi polovici poklicne poti, druga polovica pa je že zelo 
blizu konca poklicne poti. Od letos do konca leta 2021 se po sedanji zakonodaji upokoji 6 strokovnih delavk, kar 
pomeni, da se bo kolektiv zelo pomladil. 

Na vprašanje: »Kaj je vplivalo na doseganje nazivov v vrtcu Gumbek?«, je odgovor podala pomočnica 
ravnateljice vrtca: 

».V 25 letih, kar je predšolsko področje doživelo velike vsebinske spremembe, so bile nekatere naše strokovne 
delavke pod vodstvom Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport RS ter Zavoda RS za šolstvo vključene v 
naslednje razvojne projekte: Posodabljanje dela v vrtcu, Uvajanje Kurikula v vrtec, Portfolio otroka in portfolio 
strokovne delavke, Mreže učečih se šol in vrtcev in nazadnje Razvojna naloga - Formativno spremljanje . Nova 
znanja smo sodelujoči skušali prenašati na ostale zaposlene v vrtcu in s tem vnašali novo znanje in kvaliteto na 
delo z otroci in starši. Vrtec so ob sobotah večkrat obiskali celotni kolektivi drugih vrtcev iz vse Slovenije, pa tudi 
svetovalni in vodstveni delavci, da smo jim predstavili način našega dela. Smo tudi soavtorji priročnika Portfolio 
otroka. 

Dolga leta smo bili izbrani kot mentorski vrtec za Dolenjsko, Zasavje in Belo krajino. Bili smo tudi predavatelji 
študijskih skupin za to področje. Kot predavatelji smo bili povabljeni tudi na Simpozije, seminarje in strokovne 
posvete vrtcev, da jim predstavimo določeno področje našega dela. 

Sedaj smo tretje leto vključeni v Razvojno nalogo Formativno spremljanje. S tremi oddelki vrtca intenzivno 
sodelujemo z Zavodom RS za šolstvo, preko prednostne naloge vrtca pa delamo na tem področju tudi s celotnim 
kolektivom. Formativno spremljanje za nas ni novo, saj ga nadgrajujemo na podlagi vsega dosedanjega znanja 
iz preteklega dela, je pa pomemben, ker bo v prihodnosti na njem temeljila celotna prenova vseh vrtcev in šol v 
Sloveniji. V Sloveniji so izbrali posamezne strokovne delavce le iz 14 vrtcev za usposabljanje s področja 
Formativnega spremljanja. Strokovni delavki iz našega vrtca usposabljata tudi druge strokovne delavke v drugih 
zavodih. 

Načrtno in poglobljeno spremljanje vsakega posameznika po načinu formativnega spremljanja, na podlagi tega 
pa spodbujanje aktivne vključenosti otrok v dejavnosti, zbiranje dokazov – Portfolio, in povratne informacije 
staršem o njegovem vključevanju in uspehih naš vrtec prav gotovo vodi h kvalitetnemu delu in v dobro otroka.« 
. 



 

 

Poleg stroškov bruto plač so v ceno vključeni tudi ostali stroški dela: obvezni prispevki delodajalca, dodatno 
kolektivno pokojninsko zavarovanje, regres za letni dopust, povračila stroškov prehrane med delom, povračila 
stroškov prevoza na delo in iz dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne pomoči, 
sredstva za delo sindikalnega zaupnika v skladu z zakoni, kolektivno pogodbo in drugimi predpisi za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje. Stroškom dela se prištejejo tudi sredstva za nadomeščanje odsotnih delavcev iz 
razloga nezmožnosti dela zaradi bolezni ali poškodbe do 30 delovnih dni.  

V predlogu cene za programe v Vrtcu Gumbek so tako upoštevani tudi stroški za izplačilo dveh jubilejnih nagrad 
in ene v ustreznem deležu ter izplačilo dveh odpravnin in ene v ustreznem deležu. Ti stroški so bili v obstoječi 
ceni izrazito nižji (samo jubilejna nagrada). Prav tako se je povišala premija za dodatno kolektivno pokojninsko 
zavarovanje. 

 

Iz spodnje tabele je razvidna primerjava veljavne cene s predlogom nove cene po strukturi stroškov:  

 

 
 

  

veljavna 

cena
predlog povečanje

veljavna 

cena
predlog razlika

veljavna 

cena
predlog razlika

1 2 3=2/1 1 2 3=2/1 1 2 3=2/1

A STROŠKI DELA (1+…+7) 403,32 445,47 1,12 293,27 327,34 1,12 263,89 292,38 1,11

1. Bruto plače 311,18 329,88 1,06 226,05 239,48 1,06 203,01 218,97 1,08

2. Prispevki na plače 50,10 53,11 1,06 36,39 38,56 1,06 32,68 35,25 1,08

3. Premije KDPZ 1,45 8,04 5,54 1,07 6,45 6,03 0,98 4,95 5,05

4. Regres za letni dopust 13,97 17,38 1,24 10,20 13,79 1,35 9,37 10,61 1,13

5. Povračilo stroškov prehrane 16,54 17,40 1,05 12,17 14,00 1,15 11,17 10,62 0,95

6.
Povračilo stroškov prevoza 

na delo
9,06 11,42 1,26 6,68 9,33 1,40 6,09 7,14 1,17

7.
Jubilejne nagrade, 

odpravnine, solid.pomoč 
1,02 8,24 8,08 0,71 5,73 8,07 0,59 4,84 8,20

B.
STROŠKI MATERIALA 

IN STORITEV
38,40 35,77 0,93 38,40 35,77 0,93 38,40 35,77 0,93

C.
STROŠKI ŽIVIL ZA 

OTROKE
35,86 35,86 1,00 35,86 35,86 1,00 35,86 35,86 1,00

D.
SKUPAJ CENA 

PROGRAMA (A+B+C)
477,59 517,10 1,0827 367,53 398,97 1,0855 338,15 364,01 1,0765

DRUGO STAROSTNO OBDOBJEPRVO STAROSTNO OBDOBJE  ODDELEK 3-4 let



 

 

S Pravilnikom so poenoteni elementi za izračun cen programov, kljub temu cene v vrtcih še vedno ne morejo 
biti enake. Vzroki za to so:  

- struktura kadra glede na starost, delovno dobo, napredovanja; 
- obratovalni čas vrtca (zagotavljanje kadra zaradi sočasne prisotnosti vzgojitelja in pomočnika); 
- vrtec na eni lokaciji ali na več lokacijah (vrtec Gumbek trenutno deluje na treh lokacijah, kar tudi 

zahteva dodaten kader);  
- vrtec pri osnovni šoli ali vrtec kot samostojni javni zavod; 
- v ceni so vključeni stroški odpravnin, regresa, jubilejnih nagrad, solidarnostnih pomoči, ki niso 

konstantni in v predlogu cene pomenijo veliko povečanje cene; 
- različni normativi v oddelkih (dopustno povečanje +2 otroka). 

  
V tabeli je prikazana primerjava cen vrtcev v nekaterih drugih občinah: 
 

 
 
 
 
Predlog sklepa:     
Občinskemu svetu Občine Dolenjske Toplice predlagamo, da obravnava priloženo gradivo in sprejme: 

Sklep o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu Osnovna šola 
Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek. 
 
Pripravila: Majda Gazvoda 
 

Župan 
 Občine Dolenjske Toplice 

Franc Vovk l.r. 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- Predlog sklepa 
- Predlog za zvišanje cen vzgojnih programov vrtca s 1. 4. 2019 

 

I. starostno obdobje Kombinirani odd. II. starostno obdobje

Vrtec Gumbek 517,1 398,97 364,01

Trebnje-Mavrica 498,17 399,14 356,51

Veliki Gaber 494,46 399,66 365,02

Mokronog 501,88 413,76 388,11

Mirna Peč 463,53 392,36 340,74

Kočevje 532,77 377,45 377,45

Trzin 517,08 386,81 386,81

Mirna 511,34 / 383,32

Pedenjped, Ciciban NM 515,94 / 372,8



 

 

PREDLOG SKLEPA  
 
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 - 
ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF in 14/15 - ZUUJFO), Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Ur. l. RS, št. 97/03 in spremembe) 
in 8. člena Statuta Občine Dolenjske Toplice (Ur. l. RS, št. 3/17) je Občinski svet občine Dolenjske Toplice na 
svoji   redni seji, dne  2019 sprejel naslednji 
 
 

S K L E P 
o spremembi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu 

 Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek 
 
 

1. člen  
 

Cene programov v Vzgojno-izobraževalnem zavodu OŠ Dolenjske Toplice, enota Vrtec Gumbek se spremenijo 
s 1. 4. 2019 in znašajo mesečno:  
       v EUR na otroka 

- I. starostno obdobje      517,10 
- II. starostno obdobje      364,01 
- kombinirani oddelek (2-4 leta, 3-4 leta)   398,97 

 
2. člen 

 
Vse ostale določbe Sklepa o določitvi cen programov predšolske vzgoje v Vzgojno-izobraževalnem zavodu 
Osnovna šola Dolenjske Toplice, enota vrtec Gumbek, št. 032-18(0106)/2015-17 z dne 17. 6. 2015 (Uradni list 
RS, št. 48/15), ostajajo nespremenjene.  
 

3. člen 
 
Ta sklep začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, cene pa se uporabljajo od 1. 4. 2019 
dalje.   
 
 
 
Številka: 032-                 Župan 
Datum:         Občine Dolenjske Toplice  
                   Franc Vovk 
 

 


