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Podravje • Kako so se spreminjale cene varstva otrok v vrtcih in kaj vse lahko vpliva na visino mesecne oskrbnine 

V vecini vrtcev cene varstva pred 
Na ceno oskrbe otrok v vrtcih vpllva vee dejavnikov; poleg stevlla zaposlenlh in visine njihovlh plae je eden najpomembnejsih stevilo otrok v 
deli 19 ali 24 otrok. ObCina odloel, kaksne normative bo sprejela, kaj bo financirala, ali bo to poviiianje normatlvov za dva otroka all enega, 
raeunu, saj mora (morda) pokriti iste stroske z manjsim stevllom otrok kot drugi vrtci. 

Kaksne so bile cene oskrbe 
aleak v vrtcih peed sedmimi 
leti in killne so danes, razkri
vamo v nadaljevanju clanka, v 
katerem predstavljamo tudi po
datke 0 visini skupno izplaca
nih plac zaposlenih v posame
znih vrtcih leta 2010 in 2017. 

Cirkulane 
Vrtca v Cirkulanah in Zavreu 

delujeta pod okriljem Osnovne 
sole Cirkulane-Zavrc. Njena 
ravnateljica Suzana Pelek je 
opozorila, da so podatki 0 ce
nah in bruto masah piai' med 
posameznimi vrtci skorajda 
neprimerljivi: .vsak vrtec ima 
zaposlen raznolik kader. Glede 
na starost zaposlenih je lahko 
pri delovnih dobah razlike tudi 
do 200 evrov meseeno. Do raz-

lik prihaja tudi pri potnih stro
skih zaposlenih, saj se nekateri 
delavci oa delovno mesto vozijo 
zela dalec. Delavci so razlicno 
napredovali in imajo razlicne 
nazive, ki so jib pridobili po 
zakonu, kar bruto placo zvisa.« 
Poudarila je, da do razlik priha
ja tudi pri oblikovanju sku pin 
oz. stevilu otrok, ki so laltko v 
skupini. 

V zacetku leta 2010 je cena 
cirkulanskega vrtca v starostni 
skupini od enega do dveh let 
znaSala 453,43 evra, od dveh 
do stirih let 357 evrov in od 
stirib do sestih let 300,76 evra. 
Bruto masa za place je znaSala 
249.380,12 evra. 

J anuarja 2017 je cena za prvo 
starostno skupino v vrtcu v 
Cirkulanah znasala 441,57, za 

drugo 361,66 in za tretjo 291,73 
evra. Bruro masa za place zapa-
slenih je znasala 250.854,74 
evra. 

Zavre 
Januarja leta 2010 je bila 

eena vctca v Zavrcu za prvo sta
rostno skupino (od enega do 
treh let) 438,28 evra, za drugo 
(tri do sest let) pa 275.68 evra. 
Bruto rnasa za place zaposienih 
je znaSala 107.317,35 evra. 

Januarja letos je eena zavc
skcga vrtea za prvo starostno 
skupino znasala 536,;3 eyra, 
za drugo pa 351,45 evra. Bruto 
rnasa za place zaposlenib v vrt
eu je bila 118.906,58 evra. 

Videm 
Videmski vrtec deluje pod 

Ptuj. Priznanje za as dr. Ljudevita Pivka 

okriljem Osnovne Sole Videm. 
Centralni vrtee je v Vidmu pri 
Ptuju, oddelki delujejo tudi na 
podruznicnih solah Leskovec 
in Sela. Cene mesecnega var
s[Va v vrteu so v eelem zavodu 
enake. Ravnatelj Robert Murko 
je pri tern opozoril, da se je ste
vilo oddelkov med letoma 2010 
in 2017 spreminjalo. 

J.nuarja 2010 je cena varstva 
za prvo starostno obdobje zna
sala 450 evrov, za drugo 310 
cvrov, za kombinirane oddel
ke pa 343 evroy. Pribliini zne
sek plac za zaposlene je znasal 
445.000 evrov. 

Natanko sedem let kasneje 
je ecna za prvo starostno obdo
bje znaSaia 438 evrov, za drugo 
299 CVfOV in za kombinirane 
oddelke 324 evrov. Ta mesec so 

Dojemanje skozi oci otrok je posebno 
Med najbollie Solske IIterarne publlkaclJe Be je po Izboru Javnega sklada za kulturne deJavnostl (JSKD) 
letos uvrstllo glasllo Crick/ os dr. lJudevlta Plvka. ladovoljstvo mentorjev, vodstva Sole In ueencev je 
tollko veCje, saj so edina Sola s prllagojenlm programom, k/ Jim je to uspelo. 

Na razpis za najboljsa Sol
ska literarna glasila JSKD se 
je s svojimi glasili prijavilo 21 
osnovnih sol, dye publikaciji iz 
gimnazijc in tchniske srcdnjc 
sole. Ker ne gre za nagrajeva
nje klasicnih novinarskih pri
spcvkov, ampak zi inovativno 
predstavljanje dogajanja na 
soli, so priloznost, da se izka
kjo, videli tudi na OS dr. Lju
devita Pivka. Zdruzili so lite
rarno in likovno ustvarjalnost 
ter s pomocjo mentorie Alen
ke Kosem in StaSe Potocnik 
pripravili izjemno razgibano, 
simpaticno in pisano glasilo. 

Vse to je v glasilu prepozna
la tudi komisija JSKD, ki je od-

locila, da nagrado za posebno 
literarno dele z ucenci z indi
vidualiziranim programom 
podeli ravno glasilu Cricki OS 
dr. Ljudevita Pivka. 

V utemeljirvi SO zapisali: "V 
glasilu, ki je doslej izSlo k sti
riinstiridesetic, prevladujejo 
stvarni spisi 0 zivljenju in 0 
premagovanju tdav. Otroci, 
ki so vkljuceni v prUagojen iz
obrazevalni program z nizjiffi 
izobrazbenim standardom ter 
v prilagojen program vzgoje 
in izobraievanja, neposredno 
in iskreno piSejo 0 svojem 
dojemanju sveta, najstniki pa 
tudi 0 pasteh mladostniStva. 
Fantasticno je v ozadju njiho-

ve ustvarjalnosti, v ospredju 
pa realni vsakdan. Besedila 
dopolnjujejo izvirne risbe in 
[otografije, mnogo besedil je 
predstavljenih v licnih rokopi
sib, devetosolci pa se od sole 
poslavljajo z ex librisi." 

Da gre za izjemnopriznanje, 
toliko bolj , ker so pri ustvarja
nju tako ali drugace sodelova- . 
Ii vsi ucenei sole, zadovoljno 
pravi ravnateljica IJdija Ha
mersak Madn. Zelo jo vcseli, 
da so se tudi na ta oaein uspeli 
dokazati, kar, kot pravi, kaic 
tudi na dobro in strokovno 
delo zaposlenih na soli. Letos 
so se na omenjen natecaj prija
viii prvic. "Prispevki so napisa-

Mentorlcl Alenka Kosem In 5taSa Pototnlk z ravnatel]lco OS dr. L]udevlta Plvka L1dl]o HamerSak 
Marin in utencl sole 

ni dobro, likovna dela so lepa, 
naSe mentorice pa so ocitno 
opravUe odlicno delo in izbra· 
Ie najboljsa, tako literarna kot 
Iikovna dela. To je za naso solo 
velik uspeh," pravi Hamersak 
Marinova. Ob tern poudarja, 
da so tokratni, nagrajeni Crie
ki posebni, in sieer zato, ker 
so jih zadnjic ustvarjali v starili 
prostorih Sole. Jzvirnost otr<r 
skih izdelkov ne pozna meja, 
zato je vsebina tako kakovo
sma, enkratna in neponovlji
va. Otrod vnesejo v izdelke, . 
tako pisne kot likovne, otrosko 
ustvarjalnost ter lastno doje
manje sveta skozi otroske oci. 
V glasilu Cricki je zajeto doga
janje skozi celo Iansko Solsko 
leto, predstavljajo malo kroni
ko, zato jo vsako Ieto skrbno 
hranimo," pravi ravnateljica 
sole. Seveda pa bo glasilo, ki 
bo nastalo v tern solskem letu, 
pray tako imelo pose ben pe
cat, saj bodo v njem predsta
vljali drugacno vsebino, slike 
in dozivetja, ki so jim priea v 
novih, prijaznejsih prostorih 
sole. 

Nagrajene sole bodo pri
znanja prejele v okviru Rose
vih dnevov 22. rnarca v Celju. 
Takrat bo odprta tudi deseta 
razstava vseh prispelib Solskih 
Iiterarnih glasil in publika
Cij, ki bo v celjski knjiznici na 
ogled mesec dni. Na ta .dan za 
urednike in mentorje nagraje
nib glasil pripravljajo tudi de
lavnici, ki ju bosta vodila Miha 
Mohor in David Bedrac. 

Dienana Kmetec 

vrtec podraiili, po besedah rav
natelja za priblizno 4%. Lani je 
znesek plac za zaposlene znasal 
okoli 617.000 evrov. 

Pluj 
Veljavne eene v Vrteu Ptuj 

januarja 2010 (veljale so vse od 
maja 2008) so bile za jaslicni 
oddelek (1-3 leta) 467,80 evra, 
kombinirani oddelek (24) 390 
evrov, 34 leta 375 evrov in 4-6 
let 354 evrov. 

Bruto masa plac v letu 2010 
je znaSaia skupno 3.486.615 
evrov, k temu je treba pristeti 
regres 144.859 evrov, 15.641 
evrov za izplaeilo placnih ne
sorazmerij in 120.567 evrov za 
javna dela. Povprecno stevilo 
zaposlenih v ptujskem Yrtcu v 
letu 2010 je bilo 167. 

Od I. januarja letos pa so 
eene v ptujskem Vrtcu: za prvi 
starostni oddelek (I do 3 leta) 
490 evrov, z; kombinirani od
delek 24 leta je 394 evrov, 3-4 
leta je 386 evrov in za 4-6 let 
357 evrov. 

Bruto masa plac v letu 2016 
je znaSaia 2.994.940 evrov, k 
temu je. treba dodati se stroske 
regresa 152.405 evrov. Pov
precno stevilo zaposlenih de
lavcev je 1]7. 

Hajdina 
Cen rncseenega varstva po

sameznih starostnih skupin za 
januar 2010 nimajo, ker je pri
eel hajdinski vrtec obratovati 
I. 9. 2010 s petimi skupinami. 
Cene za september 2010 so 
bile: prva starostna skupina 
426 evrov, druga starostna sku
pina pa 348 evrov. 

Cene mesecnega varstva po
sameznih starostnih skupin za 
januar 2017 (vrtec deluje s sed
mimi skupinami) so bile: prva 
starosma skupina 392 evrov, 
druga starostna in kombinira
na skupina 317 evrov. 

Za leto 2017 trenutno ne 
predvidevajo podrazitev. 

Masa izplacanih bruto plac 
(in regresov) za zaposlene v 
vrteu v letu 2010 (za 4 mesece 
- od I. 9. 2010 do 31. 12. 2010) 
je znaSaia 70.190 evrov. Masa 
izplacanih bruto plac (in regre
SOY) za zaposlene v vrteu v letu 
2016 pa je bila 332.886 evrov. 

Kidrieevo 
V vrtcu Kidricevo je bila 

leta 2010 cena rnesecnega 
varstva za prvo starostno sku
pino 430,55 evra in za drugo 
340,41 evra. V sedmih Ietih se 
je ccoa programa za najrnlajse 
zvisala na 466,04 evra, za dru
go starostno obdobje pa se je 
eelo rnalenk:ost zniZala in je 
bila januarja letos 340,37 evra. 
Na vpraSanje, aJi !etas predvi
devajo podrazitev programa, 
je Alenka Kutnjak, ravnateljica 
OS Kidricevo, odgovorila: .To je 
odvisno od stevila izpisanih in 

vpisanib otrok v Ietu 2017 .• 
Glede stroskov plac v letu 

2010 pa je Kutnjakova poveda
la, da so bili ti leta 2010, ko je v 
okvirl.1 vrtca delovalo 15 odde\
kov, 896.205 evrov, leta 2016 pa 
so celotni stroski pri 10 oddel
kih znasali 606.528 evroy. 

V obcini Kidricevo delujc 
tudi vetee Cirkovee, ki v okviru 
tamkajsnje osnovne sole deluje 
od leta 2012, prej je bil cirkov
ski vrtec del kidricevskega. Kot 
izhaja iz podatkov 0 cenah pro
gramov vrtea Kidrieevo, so bile 
te januarja Ietos nizje kot pred 
sedmimi leti. Letos januarja 
je bila cena programa za prvo 
starostno obdobje 420,47 evra, 
za kombinirani oddelek 337,22 
evra in za drugo starostno ob
dobje 301,81 evra, a so s~ s fe

. bruarjem ie povisaJe . • V naSem 
vrteu smo ceno dvignili s 1. 2. 
2017 predvsem zaradi sprosc<
nih napredovanj, regresa in dvi
ga placne lestvice v septembru 
2016 ter Yisjih stroskov prehia
ne, ker so bili v prejsnji ceni 
vrtca podcenjeni. V povprecju 
bomo ceno dvignili za 10 %,« je 
pojasnila 1vank. Korez. 

Siovenska Bistrica 
Vrtec Otona ZupanCica Slo

venska Bistriea ima eoote v ob
dnah Poljoane, Makole in Slo
venska Bistriea ter povezujc in 
zdruzuje pribliino 1300 otroJ< 
v 77 oddelkih. 

Pred sedmimi leti, ko je v 
okviru vrtea delovalo 58 od
delkov in je bila v vrtccvsko 
varstvo vkljucenih 1028 otrok, 
so bile eene programov za prvo 
starostno obdobje 419,85 evra, 
za kOll)binirarti oddelek 334,89 
evra ter za drugo starostno 
obdobje 312,17 evra. Januarja 
IetoS so bile cene Idjub podrazi
[Vam v preteklem letu Se vedno 
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sedmimi leti celo visje kot letos 
skuplnah. Stroskl dela In obratovanja vrtca se namrec deliJo na Stevilo vplsanlh otrok ... Zelo pomembno je, all sl isti znesek cene programa 
~e pojasnlla ravnatelJlca vrtca Cirkulane-Zavrc Suzana Petek in se dodala, da vrtcu z visoko ceno programa zelo verjetno ne ostaja denar na 

niijc: za prvo starostno obdo
bje 410,80 evra, za kombinirani 
oddeJek 321,36 evra in za dru· 
go starosmo obdobje 299,52 
tv'ra. N/a vprasanJc, ali. bodo 
svetniki lews oa mize panovno 
prejeli pobudo za zvisanje cen 
programov vftca, je direktorica 
vrtca Ivana Leskovar odgovori
la: , Pripravljena bo prevedba 
eene programa predvsem zara
di vi!jih StroskDV deJa (napre· 
dovanja) in nove, visje visine 
regresa .• 

Sicer pa se je v sedmih letih 
pDmembno pDveeala masa plae 
za zaposlene zaradi vecjega 8te
vila oddelkDV. ,Masa plae za 203 
zapaslenc, kjer imamo v mislih 
vse zaposlene za dolocen in ne· 
dolocen cas, porodnice in de
lavce v okviru javnih del, je leta 
2010 znaSala 2.989.197,69 evra, 
od tega regres 136.612,63 evra. 
Lani je masa plae za 251 zapo
slenih Dbsegala 3.645.448,98 
evra ... 

Majsperk 
Ceoa mesecnega varstva je 

bila tudi v Vrtcu Majsperk leta 
2010 visja, kot je trenutno. TakD 
je bila za prvo starostno ob
dobje 417,12 evra in za drugD 
326,03 evra. Januarja letos je 
bil cena programa za prvo sta
rostno Dbdobje 402,65 evra in 
za drugo 312,61 evra. A te cene 
SO ze pDsta!e preteldDs!, kajti s 
1. februarjem sta se programa 
podrazila: strDlek obCine in 
starsev za otrDke, ki spadajo v 
prvo starostno skupino, znasa 
414,28 evra, za otrDke, ki obi· 
skujejo drugD starostno skupi· 
no, pa 325,55 evra. ,Predvide· 
varna, da bo podrazitev zopet 
y februarju leta 2018, ker bDdo 
naeasH stroski odpravnin za de
lavke, ki bDdD SIe v pokoj, to je 
pribliznD pet evrov na otroka 

mesecno (enoodstotno zvisa
nje cene ),< so Sc dDdali. 

Bruto masa plae 7..3 zaposle
ne v Vrteu Majsperk je leta 2010 
znasala 305.610,88 evra, lani pa 
426.040,08 evra. 

Ormoi 
Januarja 2010 je pDlna cena 

mesecnega varstva v Vrtcu O~
mOl zOaSala za prvo starostno 
DbdDbje (1·3 leta) 495,43 evea, 
za drugo starosmo obdDbje 
(3-6 let) 390,13 evra in za kDm
biniranD skupinD 374,69 evra. 
Zdajsnje cene so v primerjavi 
z letDm 2010 nizje za DkDli 5 %. 
Januarja 2017 so bile namree za 
mlajse otroke (1·3 leta) 469,39 
evra, za starej!e (3-6 Icta) 
337,25 evra ter za kDmbinira· 
ni Dddelek 374,69 evra . • KD so 
se nizale place, se je niial tudi 
cenik, in Idjub trenutno visjim 
placam zaradi sproscenih oa
predovanj in regresu se vseeno 
nismo na cenah iz leta 2010. V 
letu 2017 tudi ne naertujemo 
poviSanja eeo,e je sporocila rav
nateljica Vrtca Ofmoi Simona 
MeSko. 

Masa bruto izplaeanih plae 
(in regresDv) je v letu 2010 
znasala 1.559.499 evrDV, v letu 
2016 pa 1.119.787 evrDV. Pri 
tern MeSkova DpDzarja, da so 
podatki mase bruto plae telkD 
primcrljivi zaradi razlicnega 
stevila zapDslenih. V letu 2010 
so namrec imeli sest enot in 84 
zapDs!enih, v letu 2016 pa tri 
cnDte in 66 zapDslenih. 

Destrnik 
in Trnovska vas 

V primerjavi z letom 2010 
so se eenc mesecnega varstva 
v vseh Dddelkih vrtca pri as 
Destrnik in v Dddelku prvega 
starostnega obdDbja vrtca pri 

PS Trnovska vas zvilale. TakD je 
januarja 2010 pDlna cena pro
grama v destrniskem vrtcu za 
prvD starostno DbdDbje znaSala 
359,41 evra, za drugo starostno 
DbdDbje pa 307,30 evra, sedem 
let kasneje pa za mlajSc Dtroke 
414,21 evra in za starejse 320,31 
evra. Podobno je v trnovskem 
vrteu: leta 2010 je pDlna cena 
programa za prvo in drugo sta
rDstnD DbdDbje zoaSala 360,15 
evra, januarja 2017 pa 421,70 
evra za prvo starostno skupino, 
320,47 evra ~a drugD in 370,91 
evra. Cene vrtca se bodo letos 
se zvisale: , Predvidevamo od 2-
do 5-odstotno povisanje cen, ki 
je pDsledica pDveeanja sredstev 
za Dsebni dohDdek (napredDva· 
nje v razrede in nazive).« 

Masa bruto izplaeanih plae 
(in regresov) za zaposlene v 
vrtcih je v letu 2010 za Scst 
oddelkov vrtca pri OS Destr
nik in PS TrnDvska vas znaSala 
295.638 evrDV; v letu 2016 pa 
za sedem oddelkDv Dbeh vrtcev 
348.724 evrov. 

Gorisnica 
V vrtcu Gorisnica, ki sodi 

pod okrilje tamkajsnje osnovne 
sole, znaSa ccna varstva za prvo 
starostnD SkupinD (1-3 let) 
436 evrov, za drugD (3-6 let) 
pa 325 evrov. ]anuarja 2010 je 
cena oskrbc za otroke v mlajsi 
starDstni skupini znaSala 360 in 
za otroke v starejsi skupini 288 
evrov. Ravnatelj OS Gorisnica 
Milan Silak je pDjasnil, da v!etu 
2017 spremembe cen pravilo
rna ne nacrtujejo. 

BrutD masa izplaeanih plae 
in regresa za zaposlene v vrt
cu je leta 2010 zoasala 183.826 
evrov, lani pa 406.062 evrov. 
PDjasniti je treba, da so do sep
tern bra 2010 imeli v Gorisnici 
vrtcevsko varstvo organizirano 
v stirih oddelkih, po gradnji 
novega vrtca pa so oblikDvali 
devet oddelkov, kar pomeni, 
da imajo zapDs!enega IUdi vee 
kadra. 

Markovci 
V vrtcu Markovci je cena 

varstva otrok za prvo starostno 
obdobje 431 in za drugD 308 
evrov. V primerjavi s cenami iz 
leta 2010 se je cena za najmlajk 
zoizala, takrat je bila 466 evrDV. 
Cena varstva v srarejsi sku pi
ni pa je leta 2010 znasala 296 
evrov. Ravnatelj OS Markovci 
Ivan Strafela pravi, da za letos 
poviSanja cen oe nacrtujejo. 
Masa brutD izplaeanih plae in 
regresa za zaposlenc v vrtcu 
Markovci je leta 2010 znaSala 
251.654 evrDV, lani 423.133 
evrDV. Masa plae se je med 
drugirn povecala zaradi siritve 
vrtca in dDdatnih oddelkDv ter 
vecanja stevila zaposlenih. 

Eva Mlloilc, MoJea Vtle, 
Monlka Levanlc, MoJca Ze

mllarlc, Dienana Kmetee 

Primerjava cen oskrbe otrok V vrtcih pO posameznih 
oddelkih med letoma 2010 in 2017 

Vrtec 

Vrtec Ormoi 

oddelek prvega starostnega obdobja 

oddelek drugega starostnega obdobja 

kombinirani oddelek 

Vrtec Destrnik 

oddelek prvega starostnega obdobja 

oddelek drugega starostnega obdobja 

kombinirani oddelek 

Vrtec Trnovska vas 
oddelek prvega starostnega obdobja 

oddelek drugega starostnega obdobja 

kombinirani oddelek 

Vrtec Kidricevo 

oddelek prvega starostnega obdobja 

oddelek drugega starostnega obdobja 

Vrtec Slovenska Bistrica 

oddelek prvega starostnega obdobja 

oddelek drugega starostnega obdobja 

kombinirani oddelek 

Vrtec Majsperk 

oddelek prvega starostnega obdobja 

oddelek drugega starostnega obdobja 

Vrtec Ptuj 

jasli 
oddelek prvega starostnega obdobja 

oddelek drug ega slaroslnega obdobja 

kombinirani oddelek 

Vrtec Hajdina 

oddelek prvega slarostnega obdobja 

oddelek drugega slaroslnega obdobja 

Vrtec Cirkulane 

odd. prvega starostnega obdobja/jasli 

oddele~ .drugega starostnega obdobja 

oddelell,JretieQU!arOSI!l~a.obdobja 
Vrtec Zavre 

oddelek prvega starostnega obdobja 

oddelek drugega staroslnega obdobja 

Vrtec Videm 

oddelek prvega staroslnega obdobja 

oddelek drugega slarostnega obdobja 

kombinirani oddelek 

Vrtec Gorisnica 
oddelek prvega staroslnega obdobja 

oddelek drugega staroslnega obdobJa 

Vrtec Markovci 

oddelek prvega staroslnega obdobja 

oddelek drugega starostnega obdobja 

Cena varstva -
lanuar 2010 

495 

351 

390 

359 

307 

344 

360 

360 

431 

340 

420 

312 

335 

417 

326 

468 

375 

354 

390 

426 

348 

453 

357 

.. 
I 

,. 

Cena varstva -
januar 2017 

469 

337 

375 

414 

320 

422 

320 

371 

466 

340 

411 

300 

321 

414 

326 

490 

386 

357 

394 

392 

317 

442 

362 
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438 537 

276 li .. 351 

450 438 

310 " 299 

343 324 

360 436 

288 325 

466 431 

296 308 
Vir: obfine Spodnjega Podravja 

* Vse v tabell navedene cene SO V eVllh in pomenlJo polno ceno oskrbe otroka v posameznlh staro
stnlh oddelklh (in ne ceno, kl Jo placuJeJo stalsl za varstvo otloka). 


