PREDLOG IN UTEMELJITEV PREDLOGA O DOLOČITVI EKONOMSKE
CENE PROGRAMOV V VRTCU OŠ POLZELA OBČINE POLZELA

OBRAZLOŽITEV

1. Razlogi za sprejem in pravna podlaga
Glede na novo oblikovane oddelke za šolsko leto 2016/2017 se spreminja tudi cena programov,
ker ima vrsta oddelkov in število otrok v oddelkih bistveni vpliv na ceno. V času od sprejema
trenutno veljavnih cen programov v vrtcih do sedaj, so se spremenila izhodišča za izračun plač
ter drugih osebnih prejemkov zaposlenih, spremenila se je metodologija za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, na podlagi katere v ceno sodijo tudi nekateri
stroški, ki se do sedaj v ceni niso upoštevali. Pravna podlaga za sprejem spremembe cene je
Zakon o vrtcih, Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno
službo in spremenjena zakonodaja varčevalnih ukrepov.

1.1. Povzetek spremembe cene programov v vrtcih
Predlog je, da se zaradi naštetih argumentov v nadaljevanju cena vrtcev poviša in čim bolj
približa izračunu ekonomske cene za posamezne programe oddelkov obeh starostnih obdobij. V
primerjavi s preteklimi leti se cene v glavnem zvišajo, največ se poviša cena v oddelkih drugega
starostnega obdobja (vsaj za 5 oz. 6%), kjer je izračun ekonomske cene glede na realne stroške
kot posledica manjšega števila otrok. V teh oddelkih se ne uporablja sklep o povečanju števila
otrok za fleksibilni normativ (1 ali 2), ker nam to ne omogočajo prostorski pogoji. Poleg tega
opažamo tudi rahel upad števila otrok v teh oddelkih (II. starostno obdobje), posledično
nastajajo prosta mesta, za katera nismo deležni prihodkov. Stroški ostajajo enaki, ker starost
otrok in normativi drugih kombinacij ne omogočajo drugačnega oblikovanja oddelkov in hkrati
tudi sistemiziranja zaposlenih. Poveča se tudi vrednost stroška dela zaradi sproščenih
varčevalnih ukrepov, ki so kar nekaj let stabilizirali stroške in z njimi posledično tudi cene. S
povišanjem cen bi se približali slovenskemu povprečju in za enako kakovostno izvedene
programe tudi cenam vrtcev v neposredni bližini.

2. Ocena stanja
2.1. Splošno
Na podlagi Zakona o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz:
-

javnih sredstev,
sredstev ustanovitelja,
plačil staršev ter
donacij in drugih virov.

Osnova za plačilo staršev je cena programa, v katerega je vključen otrok, in obsega stroške
vzgoje, varstva in prehrane otroka v vrtcu. Cene programov, ki jih izvaja vrtec, na predlog vrtca
določi občina - ustanoviteljica zavoda. Ker sodi področje predšolske vzgoje med izvirne

pristojnosti občine, je dolžnost občine zagotavljati pogoje za predšolsko dejavnost kakor tudi
zagotavljati sredstva za kritje razlike med ceno programa in plačili staršev oz. zagotavljati vrtcu
sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste stroškov, ki so elementi za
oblikovanje cen programov.
Novela Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08 in 98/09
- ZIUZGK, 36/10 in 94/10 - v nadaljevanju ZVrt) je med drugim uvedla sofinanciranje plačil
staršev iz državnega proračuna. Od 01.09.2009 dalje so se vrtcem neposredno iz državnega
proračuna zagotavljala sredstva za sofinanciranje plačil staršev, ki so imeli v vrtec hkrati
vključenega več kakor enega otroka, in sicer v višini, ki je bilo staršem določena kot plačilo za
program vrtca, v katerega so bili vključeni mlajši otroci; v praksi je to pomenilo, da so bili starši
za vsakega nadaljnjega otroka v celoti oproščeni plačila vrtca. Z uveljavitvijo Zakona za
uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12, v nadaljevanju ZUJF) pa se je v letu 2012
spremenil 32. člen ZVrt-ja, tako da določa, da se plačilo staršev za vrtec določi v skladu z
zakonom, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključena
dva ali več otrok, plačajo za mlajšega 30% plačila, ki jim je določeno kot znižano plačilo vrtca
(dohodkovni razred v skladu z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev). Za vsakega
nadaljnjega otroka pa so plačila oproščeni. S tem je ukinjena pravica do brezplačnega vrtca za
mlajšega otroka in znižano plačilo za en plačilni razred za starejšega otroka. V skladu z ZUJF se je
novost uveljavila s 1. 6. 2012.
V letu 2013 je občinski svet sprejel sklep o 2% znižanju cen programov predšolske vzgoje v OŠ
Polzela OE Vrtec Polzela, ki se od tega dne niso spremenile, kljub številnim gospodarsko
varčevalnim ukrepom. Tako so bile cene od 1. 7. 2013 dalje za dnevni program v oddelkih
prvega starostnega obdobja 390 €, za otroke v dnevnem programu drugega starostnega
obdobja pa 302,32 €. Zaradi sproščenih varčevalnih ukrepov, ki so posledično prinesli večji
strošek dela (sproščene možnosti napredovanja strokovnih delavcev v višje nazive in plačne
razrede ter izplačila vrednosti teh napredovanj ter dvig vrednosti plačnih razredov …)
ugotavljamo, da so ekonomske cene dnevnih programov predšolske vzgoje v Vrtcu Polzela
prenizke in je za uspešno (rentabilno) delovanje ustanove potreben dvig omenjenih cen. Enako
ugotovitev poda zunanja revizija (znotraj notranje revizije Občine), izvedena po naročilu
ustanoviteljice, ki v svojem poročilu zapiše, da cene programov Vrtca Polzela odstopajo od
slovenskega povprečja in sicer je cena prvega starostnega obdobja Vrtca Polzela za 12,71% nižja,
cena drugega starostnega obdobja pa za 8,77% nižja od slovenskega povprečja.
V času od uveljavitve sedaj veljavne cene programov, ki veljajo v Vrtcu Polzela, se je spremenila
višina elementov, na podlagi katerih je cena določena, spremenila se je tudi metodologija za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno služb.
Poleg sprememb, ki jih je prinesla spremenjena metodologija za oblikovanje izračuna cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (s 7. 12. 2015), se je spremenil tudi način
financiranja Vrtca Polzela s strani ustanoviteljice Občine Polzela, ki nakazuje sredstva po
namenih za posamezne vrste stroškov Vrtca Polzela.

2.2. Oblikovanje cen programov
Način oblikovanja cene programov v vrtcih določata Zakon o vrtcih in 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 določa splošne elemente za oblikovanje
cen in metodologijo za izračun cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Kot elementi za
oblikovanje cen programov se upoštevajo:
-

stroški dela,
stroški materiala in storitev,
stroški živil za otroke.

Med elemente cene ne sodijo stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcem v
skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani z
izvajanjem programa v okviru javne službe (odpravnine presežnim delavcem, sredstva za
obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, nadomestila delovnim invalidom za
čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški sodnih postopkov, poravnava odškodnin na podlagi
izvršilnega naslova, ipd.). Stroške, ki niso elementi za izračun cene, krije ustanovitelj v skladu z
zakonom, drugimi predpisi, aktom o ustanovitvi zavoda oz. v skladu s pogodbo o financiranju
zavoda.
Na podlagi predpisane metodologije je cena programov izračunana glede na število otrok, ki je
določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelkov. V primeru, da je
število otrok v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje
posamezne vrste oddelka, je lokalna skupnost, ustanoviteljica vrtca, dolžna vrtcu zagotavljati
sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki predstavlja razliko med dejanskim
številom otrok v oddelku in najvišjim normativom (prosta mesta) razen takrat, kadar občina
zagotavlja vrtcu sredstva po posameznih namenih. Vrtci so pri oblikovanju oddelkov upoštevali
zakonske in podzakonske predpise, ter oddelke oblikovali, kjer je bilo možno, do zgornje meje
normativov. Kjer je bilo to potrebno in možno, so vrtci upoštevali tudi možnost povečanja števila
otrok v oddelkih s fleksibilnim normativom +1 ali +2 otroka. V Vrtcu Polzela je sprejet sklep, da
se dovoli večje število otrok v 8 od 16 oddelkov in sicer se poveča s fleksibilnim normativom. V
ostalih oddelkih zaradi prostorskih omejitev omenjeno povečanje ni možno.

2.3. Vzroki za določitev nove cene programov s 1. 1. 2017
Trenutno veljavne cene veljajo od 1. 7. 2013 dalje in so bile izračunane na podlagi izhodišč za
pripravo v letu 2013 veljavnih izhodišč za izračun plače in drugih osebnih prejemkov oz.
predvidenih povprečnih mesečnih stroškov vrtcev.
V času od uveljavitve sedaj veljavne cene programov, ki veljajo v Vrtcu Polzela, se je spremenila
višina elementov, na podlagi katerih je bila cena določena, spremenila se je tudi metodologija za
oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, na podlagi katere se v ceno vštevajo
sredstva za nadomeščanje kadra, sredstva za delo sindikalnega zaupnika ter sredstva za stroške
dela zaposlenih, ki jih v skladu s predpisi odobri občina.
Na podlagi izhodišč za pripravo proračuna za leto 2016, pomladanske napovedi gospodarskih
gibanj UMAR za leto 2016 in izhodišč za oblikovanje cen programov, ki jih je vrtcem posredovala
občinska uprava, je OŠ Polzela enota Vrtec Polzela občine Polzela na podlagi nove

organiziranosti oz. v skladu s sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto 2016/2017 podali
predloge cen programov v vrtcih za šolsko leto 2017.

2.4. Struktura predlaganih cen za programe v vrtcih
V tabeli 1 so prikazane skupine elementov za oblikovanje cen programov v vrtcih, kot izhaja iz
metodologije in povprečna struktura teh elementov za obdobje od januarja do septembra 2016.
Iz pregleda izhaja, da največji delež cene posameznega programa predstavljajo stroški dela.
Razlika v deležu stroška dela glede na ceno posameznega programa izhaja iz tega, ker je
potrebno v oddelku prvega starostnega obdobja zagotoviti več vzgojnega kadra, ravno tako pa je
število otrok, ki se upošteva pri izračunu cene programa nižje (največ 14) v primerjavi z
najvišjim možnim številom otrok v kombiniranih oddelkih (največ 19) ali v oddelkih drugega
starostnega obdobja (največ 24).
V nadaljevanju predstavljamo podrobnosti, ki so omogočile zapisane podatke v tabeli 1.

2.4.1. Stroški dela
V nadaljevanju predstavljamo izračun in sestavo stroškov dela, ki se ločijo po starostnem
obdobje, glede na normative in trenutno (aktualno sistemizacijo) v oddelkih posameznega
obdobja. Pri tem se predpostavlja, da je pričakovano število vpisanih otrok v šolskem letu
2016/17 262 in sicer v I. starostno obdobje 79 in 183 otrok v drugem starostnem obdobjuTabela 1: Izračunane cene glede na obstoječe stroške

adm. teh.
osebje/
mesečno
na otroka

drugi
drugi
stroški
materialni
prejemki/ živil/
stroški
mesečno
mesečno mesečno
na otroka na otroka na otroka IZR.CENA

STROŠKI ZA
EKONOMSKO CENO

pl.vzg.+
pom.
vzg/mesečno
na otroka

1. starostna skupina

288,01

65,47

11,39

23,65 52,31

440,83 €

2. starostna skupina

197,24

65,47

11,39

23,65 52,31

350,06 €

Tabela 2a: Struktura povprečnih mesečnih stroškov in izhodišča za njihov izračun, na katerih
temeljijo predlogi cen za programe v vrtcu
kumulativa
jan-sept 2016

mesečno

Odstotek posameznega
stroška v seštevku
stroškov

živila

51.261,20

6.195,25

6,26

stroški materiala, storitev,
vzdrževanja, finan. in drugi stroški

123.357,83

13.706,43

13,86

Bruto plače, prispevki, regres in
drugi stroški dela, štud. servis

664293,00

78.982,33

79,88

strošek
(Vrtec Polzela in Andraž)

mesečni stroški skupaj

98.884,01

100,00

Tabela 2b: Stroški podrobno
strošek
živila vrtec Polzela
živila vrtec Andraž
živila skupaj:
str.mat.- vrtec Polzela (brez
živil, plin)
str.mat.- vrtec Andraž (brez
živil,plin)
stroš. storitev-vrtec Polzela
stroš. storit.- vrtec Andraž
stroš. Am-vrtec Polzela
(ocena)
stroš. Am-vrtec Andraž

jan-sept 2016
46.790,28
4.470,92
51.261,20

na mesec
5.198,92
496,77
6.195,25

35.273,89

3.919,32

4.561,22
25.234,56
2.726,96

506,80
2.803,84
303,00

4.100,00
200,00

455,56
22,22

skupaj mat. in drugi stroški

123.357,83

13.706,43

Kot je razvidno iz tabel 1 in 2 predstavlja največji strošek dela, ki se je zaradi sproščenih
varčevalnih ukrepov še povečal. Znesek za plače zaposlenih, upoštevan v predlaganih
cenah, je v primerjavi z zneskom za plače, upoštevanim v trenutno veljavnih cenah višji
zaradi predpisov na področju plač, na podlagi katerih se stroški dela povišajo:
• na podlagi določil Zakona o ukrepih na področju plač in drugih stroškov dela v javnem sektorju
za leto 2016 in drugih ukrepih v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 90/15, v nadaljevanju
ZUPPJS16) se vrednost plačnih razredov s 1. 9. 2016 poviša, saj se za določitev osnovnih plač
uporablja lestvica, določena v prilogi 1 Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, katere plačni
razredi so v primerjavi s sedaj veljavnimi plačnimi razredi višji;
• na podlagi določil ZUPPJS16 se s 1. 12. 2016 »sprostijo« izplačila napredovanj javnih
uslužbencev, ki napredujejo v višji plačni razred oz. višji naziv v letu 2016;
• na podlagi določil ZUPPJS16 se upošteva višji znesek za izplačilo regresa za letni dopust. Vse
jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi in odpravnine v primeru zaposlitve za določen čas,
regres za prehrano ter prevozni stroški so upoštevani v skladu z veljavno zakonodajo. Plače v
vrtcih so obračunane v skladu z veljavnimi predpisi, vendar med vrtci obstajajo razlike med
stroški dela zaradi različne stopnje izobrazbe delavcev, napredovanj in imenovanj v nazive,
delovne dobe in zaradi različne višine potrebnih sredstev za izplačilo jubilejnih nagrad,
odpravnin ob upokojitvi in prevoznih stroškov zaposlenih ipd.

2.4.2. Stroški materiala in storitev ter stroški živil
Stroški ogrevanja, elektrike, vode, komunalnih storitev, nadomestil za uporabo stavbnega
zemljišča, zavarovalnih premij, uporabe in vzdrževanja vozila ter obveznih zdravstvenih storitev
in varstva pri delu so za šol. leto 2016/2017 oz. leto 2016 predvideni na podlagi povprečne
mesečne porabe vrtca ocenjene iz dejanske porabe prvih devetih mesecev 2016. Od leta 2013
(zadnja sprememba cene) so se povišali tudi ti stroški (dvig cen ob zadnji gospodarski krizi), z
njimi pa tudi potreba po dvigu cene, kjer so izhodišče tudi stroški materiala.

Stroški živil za prehrano otrok (zajtrk, dopoldanska malica, kosilo, popoldanska malica) so
določeni v višini 1,13 € na otroka na dan (in so nižja od trenutnih cen). Sredstva na navedenih
postavkah ostajajo v primerjavi z izhodišči za oblikovanje trenutno veljavnih cen
nespremenjena.
Sredstva za stalno strokovno spopolnjevanje že kar nekaj časa minimalni in zajeti v ceno ter so
zato minimalni ali domena posameznika, kar posledično in dolgoročno lahko pomeni strokovno
nazadovanje pri pridobivanju nujnih dodatnih znanj za odlično in konkurenčno delovanje
ustanove.

2.5. Vpliv števila otrok v oddelkih na ceno programa
Otroci so v vrtcih razporejeni v oddelke prve in druge starostne skupine. Cena programa je
izračunana na pričakovano število otrok po oddelkih v vrtcu od januarja 2017 dalje in je v skladu
z normativi za oblikovanje posamezne vrste oddelkov, pri čemer je potrebno upoštevati, da je
znotraj ene starostne skupine možno oblikovati homogene ali heterogene oddelke (v homogenih
oddelkih je število otrok večje), kar povzroča razliko v višini cene programa.
Trenutno predlagana cena je kalkulacija kumulativnega povprečja stroškov za prvih devet
mesecev leta 2016 in glede na število vpisanih otrok od januarja 2017 dalje, ko večina vpisanih
otrok za leto 2016/17 izpolni pogoje za vstop v vrtec, hkrati je to najbolj optimalno pričakovano
število otrok za aktualno šolsko leto.
Tabela 3: Struktura in višina cen za programe v vrtcu iz zbranih podatkov
I. starostno obdobje

II. starostno obdobje
mesečna
odstotek EC
vrednost stroška odstotek EC
za otroka v €
za otroka v €
364,87
82,77
274,1
78,30
52,31
11,87
52,31
14,94
23,65
5,36
23,65
6,76

Kalkulativni elementi za mesečna
izračun cene
vrednost stroška
stroški dela
stroški materiala in storitev

stroški živil
Nova cena

440,83

Obstoječa cena

390

100,00

350,06
302,32

2.6. Spremembe cen programov
Tabela 4:

Izračunana cena (1) v €
Obstoječa cena (2) v €
Izračunan % povečanja cen (1,2)
Predlagan odstotek povečanja (3)
Predlagana vrednost povečanja v €
Predlagana nova cena

I. starostno obdobje II. starostno obdobje
440,83
350,06
390
302,32
13
16
5
6
19,5
18,14
409,50
320,46

100,00

Tabela 4 prikazuje trenutno veljavne cene (2) v Vrtcu Polzela, izračunane (1) in predlagane cene
ter odstotek optimalne in predlagani odstotek (3) spremembe cen. Vrtec je za izračun cen
upošteval število otrok vpisanih januarja 2017 in s strani občinskega sveta potrjeno
sistemizacijo delovnih mest za šolsko leto 2016/17.
Pri oblikovanju oddelkov in ugotavljanju števila zaposlenih je Vrtec upošteval optimalno
organizacijo dela, ob upoštevanju poslovalnega časa vrtca, možnosti združevanja oddelkov v
jutranjem in popoldanskem času ter potrebnega zagotavljanja sočasnosti vzgojiteljice in
pomočnice vzgojiteljice v oddelkih. Pri oblikovanju cen so upoštevane določbe Pravilnika o
metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo.
Spremembe cene programov so nujne, (trenutno finančno stanje vrtca je negativno) saj bi sicer
vodile v še večji izpad prihodkov in posledično finančno negativno poslovanje vrtca in zavoda v
celoti. Glede na izračune bi bilo smiselno ob polovici naslednjega koledarskega leta (2017) oz.
ob začetku novega šolskega leta (2017/18) ponovno preveriti poslovanje vrtca z novo
postavljenimi cenami ter jih (cene) po potrebi ponovno korigirati.

2.7. Obračunavanje zamudne ure
Še vedno velja obračunavanje zamudne ure po sprejetem sklepu o določitvi cene programov v
Vrtcu Polzela (leto 2009) vsebuje tudi določbo, na podlagi katere vrtec za zamudno uro, ko starši
ob zaključku poslovalnega časa vrtca ne pridejo po svojega otroka ali otrok ostaja v vrtcu več kot
9 ur dnevno, staršem zaračuna strošek pomočnice vzgojiteljice za vsako začeto uro. Določba je
predlagana s strani ravnateljev vrtcev, saj je v primeru, ko starši ne pridejo po svoje otroke ob
zaključku poslovalnega časa vrtca ali po preteku 9 ur, kolikor traja program vrtca, potrebno
podaljšanje delovnega časa delavcev kar povzroča težave pri organiziranju dela in dodatne
stroške vrtca.

3. Ocena finančnih in drugih posledic
3.1. Plačila staršev in plačila občine za leto 2016
Na podlagi Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev o pravici do znižanega plačila za
programe vrtcev odločajo centri za socialno delo. Plačilo staršev določijo centri za socialno delo
na podlagi lestvice, ki starše razvršča v devet dohodkovnih razredov, upoštevaje dohodek in
premoženje družinskih članov. V posameznem dohodkovnem razredu plačajo starši določen
odstotek cene programa (v skladu z ZUPJS predstavlja 77% plačilo polne cene programa) razliko
krije občina zavezanka. Staršem, ki vloge za znižanje plačila ne oddajo, se zaračuna najvišje
plačilo (77 % cene programa). Od 1. 6. 2012 dalje velja, da starši, ki imajo v vrtec hkrati
vključena dva ali več otrok, plačajo za mlajšega 30% plačila, ki jim je določeno kot znižano
plačilo vrtca (dohodkovni razred v skladu z zakonom o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev).
Za vsakega nadaljnjega otroka pa so plačila oproščeni. Sredstva za navedene olajšave se
zagotavljajo vrtcem neposredno iz državnega proračuna, s čimer se zagotavljajo sredstva za
sofinanciranje plačil staršev, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kakor enega otroka.

3.2. Osnova za plačilo staršev
Na podlagi obstoječih pravilnikov in sklepov o plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini
Polzela je osnova za plačilo staršev veljavna cena programa v javnem Vrtcu občine Polzela, v
katerega je vključen otrok. Občina Polzela krije neposredno vrtcu razliko med plačilom staršev

in ceno programa vrtca, v katerega je otrok vključen (po veljavnem sklepu) oz. občina vrtcu
mesečno zagotavlja sredstva po posameznih namenih, ki predstavljajo posamezne vrste
stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov.
V skladu s sprejetimi sklepi o plačevanju stroškov predšolske vzgoje v občini Polzela se v
primeru odsotnosti otroka iz vrtca zaradi bolezni, ki traja nepretrgoma nad en mesec se plačilo
staršev enkrat v šolskem letu zniža za 70 % prispevka, ki ga sicer plačujejo po odločbi CSD, ob
priloženem zdravniškem potrdilu in pisni vlogi staršev za znižanje.
Za bolezensko odsotnost otroka nad 10 dni se plačilo staršev enkrat v šolskem letu zniža na 70
% prispevka po odločbi ob priloženem zdravniškem potrdilu in pisni vlogi staršev za znižanje.
Za otroka, ki je vključen v vrtec in razliko do polne cene zanj plačuje občina Polzela, lahko starši
v obdobju od 1. 7. do 30. 9. (aktualno koledarsko leto) uveljavljajo poletno rezervacijo mesta v
oddelku in sicer za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca, ki jo
plačajo v višini 30% od plačila, ki jim je določeno z odločbo o višini plačila za program vrtca.
Rezervacije lahko uveljavljajo starši, ki imajo stalno bivališče v občini Polzela. Ugodnosti ne
veljajo za drugega otroka.

4. Predlog občinskemu svetu
Na podlagi navedenega je ugotovljeno, da je potrebno Vrtcu Polzela spremeniti cene programov
s 1. 1. 2017, zato Občinskemu svetu predlagamo, da Sklep o določitvi cene programov v Vrtcu
Polzela, ki je OE OŠ Polzela, obravnava in sprejme v predlagani vsebini in višini, ki je več kot
polovico nižja od izračunane.
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