-Povpraševanje-

Zvišanja sofinanciranja vrtca s strani občine
S strani občine članice smo prejeli vprašanje občine članice ali so v kakšni občini zaradi
prilagoditve cene programa vrtca, ki je bila posledica dviga plač zaposlenih, hkrati povečali
tudi delež sofinanciranja programov s strani občine (popusti pri plačilu razlike med ceno
programov in plačili staršev)?«
Občina je prejela pobudo, da nase prevzame strošek povečanja plač in s tem razbremeni
starše, kar lahko stori s povečanjem sofinaciranja programov (saj bo zaradi dviga plač
prilagodila ceno programov vrtca).
V nadaljevanju vam posredujemo zbrane odgovore občin, ki so se odzvale:
ODGOVORI OBČIN ČLANIC SOS
OBČINA 1
V Občini nismo povečali deleža sofinanciranja programov v vrtcu.
OBČINA 2
Občina ni spreminjala deleže sofinanciranja.
OBČINA 3
V občini so uvedli popust za 1. starostno obdobje v višini 11,1% in za kombinirani oddelek v
višini 12,3%. Dvig cen je bil, ob upoštevanju popusta, za vse oddelke tako enak in sicer v
višini 4,01%. Navedene cene so uveljavili s 1.4.2019.
OBČINA 4
V občini se je povečalo sofinanciranje, dvignila pa se je tudi cena vrtca za starše.
OBČINA 5
Glede na vaše povpraševanje vam sporočamo, da občina ni povečala subvencije.
OBČINA 6
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V občini so cene programov v vrtcu spremenili s 1. 2. 2019. Do sprejetja nove cene, so
zvišanja na račun plač in razliko med upoštevanim regresom v ceni in dejansko izplačanim
regresom pokrili izven cene programa, na osnovi izstavljenega zahtevka vrtca.
Deleža sofinanciranja s stani občine z novo ceno(Popusti pri plačilu razlike med ceno programov
in plačili staršev), niso spreminjali.
OBČINA 7
Delež sofinanciranja programov s strani občine je pri nas ostal nespremenjen.
OBČINA 8
V občini zaradi prilagoditve cene programa vrtca, ki je bila posledica dviga plač zaposlenih,
nismo povečali tudi delež sofinanciranja programov s strani občine je ostal nespremenjen.

OBČINA 9
V občini so s 1.9.2019 dvignili ceno programa predšolske vzgoje zaradi dviga plač
zaposlenih. Cena velja za starše, Občina doplačuje razliko do polne cene, zato smo temu
ustrezno dvignili tudi proračunsko postavko.
OBČINA 10
Občina, zaradi prilagoditve cen programa vrtca, ni povečala delež sofinanciranja s strani
občine.
OBČINA 10
Občina zaradi zvišanja plač nase ni prevzela dodatnih bremen.

