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Spodnje Podravje. Val podrazitev v vrtcih prizadel tako starse kot obcine 

Iz obcinskih proracunov letos za vrtce V 
Po sprostitvi ZUJF-a in posledienem dvigu plac v javnem sektorju se je sprozil val viSjih stroSkov dela v vseh javnih zavodih ozi~ 
jih morajo v celoti ali vsaj delno placevati sami. To pa so predvsem vrtci in domovi upokojencev. KakSne so nove cene varstva 01 
bodo letos se dvigovale, predstavljamo v naslednjem Clanku. 

Majsperk 
V obeini Majsperk so cene me

seenega varstva otrok povisali 
s prvim februarjem letos, novih 
podrazitev pa za zdaj ne naertu
jejo. Obeina je sicer za delovanje 
vrtca lani namenila skupno 516.257 
'evrov (14 % odhodkov proraeuna), 
letos pa so za delovanje vrtca re- · 
zervirali 568.000 evrov. 

Kidricevo 
V Kidrieevem so vrtec zadnjie 

podrazili oktobra lani, v teh dneh 
pa prieakujejo odobritev podra
zitve se enkrat. Obeina je lani za 
delovanje vrtca porabila 728.927 
evrov (12,70 % odhodkov proraeu
na), letos pa so za ta namen rezer
virali 797.440 evrov. 

Ptuj 
Cene v ptujskem vrtcu so dvigni

Ii aprila 2018, nato pa se enkrat fe
bruarja letos. Aprila 2018 je 510 za 
podrazitev v visini od 1,5 do 8,5 %. 
Letosnja podrazitev se giblje med 
6 in 9 ~, v povpreeju to pomeni ok-

rog 30 evrov. Poleg viSjih stroskov 
dela je na podrazitev vplivalo tudi 
dejstvo, da je bilo septembra lani 
manj vpisanih otrok. Letno MO 
Ptuj za delovanje vrtca nameni 3,4 
milijona evrov (10 %) proraeunske
ga dena~a. Novih podrazitev po 
besedah ravnateljice Marije Vueak 
letos ne naeri:ujejo, razen v prime
ru nizjega vpisa otrok jeseni letos. 

Hajdina 
Cene v hajdinskem vrtcu so na

zadnje spreminjali decembra 2017. 
Ponovna podrazitev je sledila ja
nuarja letos, med razlogi zanjo pa 
je ob ze omenjenih visjih stroskih 
dela nova zaposlitev (0,5 pomoe
nice vzgojiteljice). Obeina je v letu 
2018 namenila za vrtce 458.747 
evrov (13,62 % odhodkovproraeu
na). 

Destrnik 
Cene varstva otrok v vrtcu De

strnik so se spremenile v zaeetku 
februarja letos, pred tem so bile v 
veljavi cene iz leta 2017. V primer
javi 5 starimi so se nove cene pov-

Trenutno veljavne ekonomske eene 
programov V Vrlcu Ptuj,v evrih 
Dnevni program 

1-:;3 let 
1-3 let za otroke Iz MO Ptu) 
3-4tet 
4-6 let 
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Vir. MO Ptuj 

v Vrtcu Ptuj letos dodatnih podrazitev ne predvidevajo. 

preeno povisale za11 %. Naslednje 
povisanje po besedah ravnatelja 
Draga Skurjenega predvidevajo v 
letu 2020. Obeina je lani za vrtce 
namenila 286.531 evrov (13 % od
hodkov proraeuna). Za letos imajo 
v proraeunu za ta namen zago
tovljenih 289.000 evrov. 

Dornava 
V Vrtcu Dornava so cene varstva 

otrok nazadnje spreminjali sep
tembra lani. Pred tem so velja
Ie cene iz leta 2016. Dvig cen je 
bil 9-odstoten. Ravnatelj Iztok 
Hrastar pravi, da 0 morebitnem 

novem dvigu cen ne razmisljajo. 
Obeina Dornava je lani za delova
nje vrtcev namenila 356.921 evrov 
(15 % odhodkov proraeuna). Za Ie
tos imajo v proraeunu za vrtce re
zerviranih 350.000 evrov. 

Cirkulane 
Cene programov drkulanskega 

vrtca so se nazadnje zvisale z lan
skim avgustom. V povpreeju se je 
cena programov dvignila za 3,8 
%. Na cirkulansko-zavrski osnovni 
soli, pod okriljem katere deluje 
vrtec, so Obeinama Cirkulane in 
Zavre ze dali predloge novih, visjih 

Ormoz. Podobo kazijo propadajoce in prazne stavbe 

Kako se obcina loteva resevanja mrtvega mestnega 
V srediSeu Ormozaje veliko zapu.scenih in propadajoCih stavb, ki kazijo pod9bo mesta. NajveCja ema pika mesta, vendar nikakor ne edina,je zagotow. 
hotel. Tukaj so tudi druge zapu.scene stavbe, ki cakajo na novo priloznost. Kako se namerava obCina lotiti resevanja te problematike? 

Nekdaj sloviti hotel, ki je bil pred 
dvema, tremi desetletji znano sre
disee stevilnih prireditev in zabav, 
je pred devetimi leti zaprl svoja 
vrata. Vse od takrat pred oemi 
Ormozanov boleee propada. In 
tako bo oeitno se nekaj easa. Ze 

priblizno tri leta je minilo od ste
eaja gradbenega podjetja IGD Ho
lermuos, ki je skupaj se z osmimi 
nepremieninami imelo v lasti tudi 
omenjeni objekt. Vse od takrat 
poskusa steeajni upravitelj hotel 5 

66 leziSei ter gostinskim lokalom, 

Primm dobre prakse 
V zadnjih letih je sicer obCina obnovl1a nekaj pomembnih 

stavb, ki so v njeni lasti in so prej propadale. Med zadnjimi je 
nekdanja ormoSka komunala. V lepo obnovyenem objektu so pod 
eno streho zdruiili hostel, prostore Kluba ormoSkih Studentev in 
pokrito trinico. Najdejo pa se tudi podjetniki. ki so se lotili obnov 
starih stavb ... 

Skoraj popolnoma prazna rima ... recepcijo in drugimi prostori, pro- in prostori za izvedbo kongresov, 
morda pripravo sportnikov ... To 
je velika cokla napredka in vseh 
zgodb, ki jih na podroeju turizma 
pletemo. Ne verjamem, da bo ta 
zgodba okrog propadajoeega ho
tela resena, vsaj ne tako kmalu. 
Morda bi obeina morala iti v neka-

. DanaSnjo podobo mesta pa tako kot tudi drugod kazijo se Stevilne dati na javni drazbi. Doslej je sklical 
druge propadajoce in prazne stavbe, ki so po veCini v zasebni ze tri drazbe, a se kupec ni pojavil. 
lasti. Med njimi so nekdanji trgovski center in gosnsce Cvetko, pa Nazadnje je kompleks prodajal za 
skoraj popolnoma prazna Mercatoryeva blagovnica Tima in druge. dobrih 407·000 evrov. 
o naCrtih z blagovnico smo povpraSali lastnike, druwo Poslovni 
sistem Mercator, od koder so na kratko Ie odgovorilt da »objekt 
dajejo v najem«. 

Brglezova: »Obcina bo 
morala ugrizniti v to 
kislo jabolko« 

Nad dogajanjem s hotelom je 
razoearana tudi direktorica Javne
ga zavoda za turizem, kulturo in 
sport Andreja Brglez, ki meni, da bi 
v to kislo jabolko morala ugrizniti 
tudi obeina, saj jim hudo primimj
kujejo veeje noCitvene kapacitete. 
»Nujno potrebujemo nastanitveni 
objekt, ki bi imel100 do 120 postelj 
na nivoju vsaj treh ali stirih zvezdic 

kSno javno-zasebno partnerstvo 
in zgraditi nov hotel, na boljsi 10-
kaciji. Naslednji korak bi moral biti 
usmerjen v to,« se meni Brglezova. 

Kaj bo s hotelom? 
Glede na to, da se kupec, ki bi 

hotel odresil muk, ni pojavil, smo 
steeajnega upravitelja Damjana 
Beliea se povprasali, kaj sledi. »Ker 
premozenja kljub veekratnim poiz
kusom ni bilo mogoee prodati, je 

podali soglasje k prevzemu. Vsi up
niki, ki bodo podali soglasje, imajo 
moznost in pravico do prevzema, 
seveda se uposteva vrstni red vpi" 
sanih hipotek,« odgovarja. 

Prazne prostore bi 
zapolnili s poslovnimi 
dejavnostmi 

Problematike zapuseenih objek
tOY v mestu Ormoz se zaveda tudi 

' ... -.-'-:-= -.-.. -.-:..,.:-:-:: 
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lavih 12 milijonov evrov 
Nus'Ka Gajsek: »StroSke vrtcev 
naj prevzame driava« 

Zupanja MO Ptuj Nus"ka Gajsek zagovarja ureditev, da 
driava po zgledu osnovnih sol prevzame nase strosek dela. 0 
tem sose tudi ze pogovarjali v neformalnih krogih iupanov. 
Predvsem pa si zeli podporo tej ideji, odprto razpravo, kako 
organizirati te storitve, da bodo kar najboy prijazne do 
driavyanov in druzinskih proraeunov, saj bi starsi placali zgoy 
materialne stroSke in strosek prehrane. Ce bi driava pristopila 
k temu, bi zelo razbtemenila tudi obCinske proraeune, obCina 
bi tako laZje inve~irala iz svojih proraeunskih sredstev. 

oma institucijah. Obcane je seveda najbolj prizadel dvig stroSkov dela v tistih zavodih, ki 
ok'v spodnjepodravskih vrtcih, koliko so se te cene poviSale v zadnjem obdobju ter ali se 

a 
~emarjen in prazen ormoSki 

Veljaune eene prehrane u urtcih 
\ rlec Cena \ l" rill 1 t1an 
Maj§perk 
Kidricevo 
Ptuj 
Hajdina 
Destmik 
Domava 
Cirkulane 
Podlehnik 
SvetiAn~ v Slov. goricah 
Tmovska vas 
Videm 
Zavrc 
SvetiTomaf 
Sredi§Ce ob Dravi 
MarkovCl 
Gori§nica 
Onno~: enoti Miklan in Kog 
Onnoz: enoti Onnoz in Velika Nedelja 
Onnoz: enota lvartikovci 
Onnoz: enota Podgorcl 
Juffiinci 

cen programov vrtca, vendar jih 
nobena od obcin se ni potrdila. 

Lani so na Obcini Cirkulane za 
sofinanciranje programov vrtca 
namenili 258.000 evrov (7,6 % pro
racuna). V tem letu so za sofinan
ciranje programov vrtca rezervirali 
282.000 evrov. 

obcinsko vodstvo. Zato so po be
sedah zupana Danijela Vrbnjaka 
pristopili k resevanju le-te. 

Podlehnik 

1.85 
1,35 
1,50 
1,80 
1,80 
1,79 
1,80 
1,70 
1,55 
1,80 
1,60 
J.48 
1,52 
1,50 
1);0 
2,20 
1,52 
1,52 
1,52 
1,52 
1,65 

Vir:Vrtci 

V podlehniskem vrtcu so cene 
varstva zadnjic dvignili lani sep
tembra, v povprecju za 5,7 %. Raz
log za zvisanje cen varstva je ob 
visjih stroskih dela tudi dodatna 
zaposlitev. Pray tako ze nacrtujejo 
novo podrazitev v tem letu. Kako 
visoka bo, pa se ne vedo. 5icer pa 
je obcina lani za delovanje vrtca 
namenila 171.259 evrov (8,47 % ob
cinskega proracuna). Letos so v ta 
namen predvideli 182.519 evrov. 

SvetiAndraz 
V vrtcu vVitomarcih so cene 

varstva dvignili letos februarja, v 
povprecju za kar 14,23 %. Za delo
vanje vrtca je iz obcinskega prora
cuna lani 510 182.084 evrov{14,03 % 
odhodkov proracuna), letos so vta 
namen rezervirali 190.400 evrov. 

Trnovska vas 
Vrtec deluje pod okriljem OS De-' 

strnik. Cene programov vrtca so 
nazadnje zvisali z letosnjim febru
arjem. V povprecju so se dvignile 
za 11 %. Tudi v trnovskem vrtcu je 
k dvigu cen varstva (ob ze ome
njenem dvigu plac) prispevala do
datna-zaposlitev vzgojitelja zaradi 
podaljsanega odpiralnega casa. 
Naslednjo podrazitev so napove
daliza prihodnje leto. Obcina je 
lani za poslovanje vrtca namenila 
163-341 evrov (13,95 % proracuna), 
letos pa so za ta namen predvideli 
174.500 evrov. 

Videm 
V videmskem vrtcu so cene pro

gramov nazadnje zviSali z marcem 
2017: za prvo starostno obdobje za 
0,97 %, za drugo 8,53 % in za kom
binirane oddelke 5,42 %. So pa v 
videmskem vrtcu ze napovedali 
novo podrazitev cen programov. 

Lani je obcina za financiranje p~o
gramov vrtcev namenila 640.604 
eyre (12,97 % proracuna). Letos so 
za finandranje programov vrtcev 
predvideli 677.800 evrov. 

Zavre 
Zavrski vrtec deluje pod okriljem 

OS Cirkulane-Zavrc. Cene progra
mov so se tam nazadnje zvisale z 
lanskim novembrom, v povprecju 
za 6,67 %. Letos so ze podali pred
log nove cene, a ta doslej se ni 
potrjen. Na Obcini Zavrc so v letu 
2018 za sofinanciranje vrtca pora
bili 136.502 evra (8,88 % proracu
na). Letos so v ta namen rezervirali 
151.120 evrov. 

Zetale 
V zetalskem vrtcu so cene pro

gramov vrtca nazadnje zvisali 5 

septembrom 2017, in sicer za 1,56 
% (prvo starostno obdobje) in za 
7,19 % (drugo starostno obdobje). 
Ravnateljica zetalske osnovne sole 
5i1vestra Klemencic je razkrila, da 
je nova podrazitev cen vrtca ze v 
pripravi. Na Obcini Zetale so lani 
za sofinanciranje programov vrt
ca namenili 185-495 evrov (12,57 % 
proracuna). V tem letu so za ta na
men rezervirali 186.350 evrov. 

SvetiTomaz 
V tomazevskem vrtcu so cene 

programovzadnjic dvignili de
cembra 2015. Razlogi za tqkratno 
povisanje so bili predvsem visji 
materialni stroski zaradi selitve v 
samostojno zgradbo ter dvenovi 
zaposlitvi. Novo podrazitev napo
vedujejo za letosnje leto. Obcina je 
v lanskem letu za poslovanje vrtca 
namenila 284.017 evrov (13.49 % 
proracuna), za letos pa predvide
vajo znesek v visini 327.235 evrov. 

Ormoz (vee enot) 
V obcini Ormoz deluje vec enot 

vrtcev: vrtec OS Miklavz pri Orrno-

zu (z enoto v Kogu), Ormoz, Velika 
Nedelja, Ivanjkovci in Podgorci. 

Obcina Ormoz je za delovanje 
vseh nastetih vrtcev v letu 2018 po
rabila 1.651.480 evrov (10,14 % pro
racuna). Letos pa je za vse enote 
vrtcev rezervirala 1.848.707 evrov. 

V miklavskem vrtcu z enoto 
na Kogu so cene' zadnjic dvignili 
decem bra 2017, za prvi in drugi 
starostni oddelek za 4,68 %, za 
kombinirani oddelek pa 9,63 %. 
Tudi za letos napovedujejo novo 
podrazitev. 

V enotah vrtca Orrnoz in Velika 
Nedelja so cene zadnjic dvignili av
gusta lani, v povprecju za 6,5 %. 

V vrtcu pri OS Ivanjkovci so cene 
varstva zadnjic spremenili marca 
2015; kot so pojasnili, je slo takrat 
celo za znizanje glede na prejsnje 
cene, ki so veljale od leta 2012. 
Nacrtujejo pa podrazitev letos do 
poletja. 

Vrtec Podgorci je zacel poslova
ti septembra 2017 in cen doslej se 
niso spreminjali, niti tega ne nacr
tujejo letos. 

Sredisee ob Dravi 
V srediskem vrtcu so se cene 

programov zadnjic zvisale oktobra 
2017, in sicer za prvo starostno ob
dobje za 15,5 %, za drugo 8,8 %, za 
kombinirani oddelek pa 8,7 %. No
vega zvisanja letos ne predvideva
jo. Za sofinanciranje dela vrtca so 
lani porabili 305.853 evrov (14,88 % 
proracuna). Letos so za te namene 
rezervirali 304.620 evrov. 

Markovci 
V markovskem vrtcu so se cene 

varstva zadnjic dvignile septembra 
2017, sicer samo za drugo staro
stno skupino za 4,8 %. Novo podra
zitev predvidevajo uveljaviti aprila 
letos, torej cez slab mesec dni. V 
povprecju naj bi se cene zvisale za 
4,2 %. Obcina je za poslovanje vrtca 
lani namenila 656.215 evrov (14,84 
% realizacije proracuna), letos pa 
so za ta namen rezervirali 734.232 
evrov. 

»Mrezni podjetniski inkubator 
Ormoz je pripravil javni poziv. 
Namen slednjega je povabiti vse 
lastnike praznih poslovnih prosto
roy, da se prijavijo ter izdelati se
znam praznih poslovnih prostorov 
v mestu Orrnoz, ki so jih lastniki 
pripravljeni dati v najem zaintere
siranim za izvajanje poslovne de
javnosti. Cilj tega poziva je oziviti 
mesto Orrnoz ter zapolniti prazne 
kapacitete poslovnih prostorov 
5 potericialnimi podjetji, ki so oz. 
bodo posta Ii ciani podjetniskega 
inkubatorja, ter drugimi zaintere
siranimi, ki se ukvarjajo 5 poslovni
mi dejavnostmi,« je akcijo pojasnil 
zupan ter poudaril, da 5 tem zelijo 
poleg ozivitve mesta doprinesti k 
ohranjanju stavb, povecanju pod
jetniske -ambicioznosti ter dvigu 
kakovosti zivljenja prebiva\cev 
mesta. Ob tem pa se dodaja: »Taki 
javni poziv ima dYe pozitivni plati. 
Preko njega se lahko lastniki pra
znih poslovnih prostorov, ki so jih 
pripravljeni dati v najem oziroma 
odkup, vpiSejo v seznam in si tako 
povecajo moznost za oddajo ozi
roma prodajo. Na drugi strani pa 
bomo lazje ponudili vsem zaintere
siranim za najem ali odkup poslov
ne prostore, ki jih bode v danem 
tren)Jtku potrebovali, saj bomo 
imeli vzpostavljen seznam, iz ka
terega bo takoj razvidno, kakSni 
prostori so na razpolago.« 

Veljaune eene programou u urtcih do 31. marca 2019, V evrih Gorisnica 

Javni poziv si lahko vsi zainte
resirani pridobijo na spletni strani 
Mreznega podjetniskega inkuba
torja ter na spletni strani Obcine 
Ormoz in velja do preklica. 
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Vrtec I Obcina 

Maj§perk 
Kidri~evo 

Hajdina 
Destrnik 
~rnaVll 
Cirkulane 
Judinci 
Podlehnik 
SvetiAndrd 
Trnovska vas 
Videm 
Zavr~ 

Zetale 
SvetiTomaz 
Ormol· Miklavi lKog 
Ormoz -Vel. Nedelja 
Ormoi-Ivanjkovd* 
Ormol-Podgorci ** 
SredBce ob Dravi 
Markovci 
GiJrBnka 

441, 11 
468,78 
457,70 
496,00 
480,00 
440,19 
426,12 
478,92 
494,06 
496,07 
433.75 

449.95 
446,64 
469.95 
501,38 
4411,8~ 

469,39 
45'>.23 
431,00 
440,19 

352,22 
341,18 
360,60 
360,00 
349,00 
290,82 

.323,03 
398,12 
385,50 
360,44 
326,90 

379,62 
313,13 
320,39 
359,53 
305,12 
337,25 
342,19 
322,70 
329,27 

Komhinirani Zadnji dvif;! cenc , evrih 
oddelek 

Predviden dvig 
cene v 2019 

402,00 
410,00 
360,53 

399,08 
420,33 
402,56 
342;5? 
395,24 
410,96 
344,41 
374,46 
396,98 
341,15 
374,69 
371,38 

440/329 

la.03116,51 
0,80 1 - 12,02 
32,00 128,20 

60,00 135,00 132,00 
44,O(j131,OO/,37,00 
16,28/10,75113,33 

38,741 <?~3 
25,441 34,40 19,98 

71,93 J 5&.<}4148,3$ ... 
59,08/35,21/32,20 
• 4,~51~7,9(}/ 18,59 

24,72 
, -/31,06/-

20,32/8,33 /17,56 
20,17/14,31/32,90 
31,99 1 22,28 122,29 

- 20,57 1-?2,13 7 -3~,54 

lie 

Da- izveden aprila 
l?v¢en 
izveden 

,ne 
Da-izveden aprila 

!JIl, 

da 

~cdlW 
izveden 

d~ 
dB 
da 
dlI 
da 
dil 
.da 
of: 

61,71 127,9,? /2~,73 . ne 
-/13,92 da 

4,Ql/3,7&l.,4m-~,78 da 
Vir: Obcine Spodnjega Podravja 

*V Vrtcu Ivanjkovci SO zadnjo spremembo cen izvedli marca 2015; vse cene so takrat znizali 
** Vrtec Podgorci je bil ustanovljen 1. 9. 2017 

V gorisniskem ~rtcu so cene zad
njic dvignili novembra -Iani, v pov
precju za en odstotek v vseh treh 
oddelkih. Ponoven dvig cen nacr
tujejo septembra letos. 5icer pa 
je obcina lani za poslovanje vrtta 
porabila 482.295 evrov (9,65 % pro
racuna). Letos so za vrtec v prora
cunu rezervirali 542.510 evrov. 

Jursinci 
V Jursinskem vrtcu so cene zad

njic dvignili januarja 2016, v visini 
od 2 ( drugo starostno obdobje) do 
10 odstotkov (prvo starostno ob
dobje. Ponovnega dviga cen v leto
snjem letu ne nacrtujejo. Obcina je 
lani. za poslovanje vrtca namenila 
301.272 evrov, za letos nacrtujejo 
financiranje v visini 315.000 evrov. 
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