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10. oddelek v vrtcu Peter Klepec pri OŠ Cerkno 
za šolsko leto 2020/2021 

Finančna simulacija, ki vključuje stroške sanacij in kadrovskih potreb 
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Poročilo o izvedenem vpisu otrok v vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno za šolsko leto 2020 / 

2021 

 

V letu 2020 je bilo vseh prejetih vlog 53. Komisija za vpis v vrtec, ki je zasedala 28. maja 2020, je obravnavala 

43 pravočasno oddanih in ustreznih vlog. Po pregledu podatkov je 34 otrok dokončno sprejetih v vrtec. 6 

otrok ostaja na čakalni listi. 8 otrok izpolni pogoje za vpis do 31. decembra, od tega kar 5 že do meseca 

oktobra, preostali 3 pa do decembra 2020.  

V primeru 9 oddelkov ima vrtec za šolsko leto 2020/21 166 mest,  brez varstva ostane do 31. decembra 2020 

14 otrok. V primeru 10 oddelkov bi imel vrtec za šolsko leto 2020/21 180 prostih mest.  

Kljub temu, da se nov oddelek oblikuje za 24 otrok, število sproščenih prostih mest na ravni vrtca znaša 14 

mest. Temu botruje Pravilnik o  normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje natančneje 25. člen 

(vrste oddelkov in normativi za oblikovanje oddelkov) in Zakon o vrtcih natančneje 17. člen (število otrok in 

število delavcev v oddelku). 

V primeru 10 oddelka bi najmlajši oddelek s 1. septembrom 2020 imel vključenih 8 otrok, s 1. oktobrom 

pa že 9 otrok. Oddelek bi se do števila 12 otrok napolnil do 31. decembra 2020. V februarju 2021 se skupini 

pridružita še 2 otroka in bo skupina skupno štela 14 otrok.  

Zbirnik predvidenih stroškov za finančno leto 2020 vključuje investicijo v sanacijo sanitarij v vrtcu in šoli, 

nabavo opreme za igralnico in garderobo 10. oddelka in sanacijo prostorov garderobe (sredstva potrebno 

zagotoviti neposredno v proračunu občine Cerkno). V zbirniku je opredeljen tudi strošek zaposlitve (1x 

vzgojiteljica, 2x pomočnica vzgojiteljice) za mesece september, oktober, november in december 2020 

(finančno leto 2020)  ter za obdobje januar – avgust 2021 (finančno leto 2021). Glede na metodologijo 

izračuna cene vrtca je strošek zaposlitev vključen v ceno oskrbnine.  

  



 

ZBIRNIK PREDVIDENIH STROŠKOV  

  Finančno leto 2020 (sept.-dec.2020) Finančno leto 2021 (jan.-avg.2021) 

  Pokrito iz PR.OC. V ceni oskrbnine  
(starši+ustanovitelj) 

Pokrito iz PR.OC. V ceni oskrbnine 
(starši+ustanovitelj) 

1. Stroški kadra za šolsko leto 2020 / 2021  17.773,98 €  35.547,96 € 

2. Sanacija sanitarij VRTEC (enkratna investicija) 6.860,06 €    

3. Sanacija sanitarij ŠOLA (enkratna investicija) 15.124,10 €    

4. Slikopleskarska dela (enkratna investicija) 2.609,77 €    

5. Nabava opreme (enkratna investicija) 10.986,34 €    

6. Prerazporeditev sredstev v okviru potrjenega 
plana sanacij in investicij v zavodu OŠ Cerkno za 
leto 2020 

- Sanacija sanitarij 4.,5.r 
- Presežek prihodkov nad odhodki iz leta 2019 

 

- 4.200,00 € 
- 8.230,98 € 

 

 
 

  

 SKUPAJ 23.149,29 € 17.773,98 € 0,00 € 35.547,96 € 
 

 

 

 



Fotografije prostorov 
Igralnica za 10. oddelek v OŠ pred sanacijo 

 

  
Prostori predvideni za garderobo 10. oddelka  

  
Sanitarije v OŠ pred prenovo  

  
Sanitarije v zid. stavbi vrtca pred prenovo  

  



SANACIJE SANITARIJ V VRTCU IN ŠOLI 
 

 

POBUDBA ZA OBNOVO SANITARIJ V VRTCU :                            Cena brez DDV 
 
Odstranjevanje stenske keramike 
z nošnjo v kontejner                                       25 m2   x   7,00 eur                     175,00 eur 
 
Odstranjevanje talne keramike 
in estriha   z nošnjo v kontejner           10 m2   x  13,00 eur                               130,00 eur 
 
Odstranitev cevi (odtočnih,vodovodnih,vertikale), 
napeljava novih z nabavo (vključeni kotni ventili, sifoni, 
priključki za bojler                                                                                             800,00 eur 
 
Ometavanje lukenj, jam,..                                         5h    x    14,00 eur              70,00 eur 
 
 
Pozidava predelne stene za tuš in wc s siporexom(vključen material) 
1 kpl                                                                                                                   200,00 eur 
 
Napeljava elektrike na novo                                                                               150,00 eur                                                                         
 
Izdelava estriha z izolacijo z nabavo materiala        
10 m2   x   20,00 eur                                                                                           200,00 eur 
 
Polaganje stenske keramike 
(vključena keramika,lepilo,fugirna masa)     
34,00 m2   x   35,00 eur                                                                                    1.190,00 eur 
 
 
Polaganje talne keramike 
(vključena keramika,epilo,fugirna masa)         
10,00 m2    x  35,00 eur                                                                                      350,00 eur 
 
Nabava in montaža zaokrožnih letvic 
17 m1  x 10,00 eur                                                                                               170,00 eur  
Nabava in montaža zaključnih letvic 
12 m1  x 7,00 eur                                                                                                 84,00 eur  
 
Tuš izvedba (montaža kanalete,hitrosušeči tlak z padci,hidroizolacija z montažo trakov,izdelava padcev iz 
ploščic, epoxy fugiranje in silikoniziranje) vključeno kanaleta, lepilo,hidroizolacija+trak,epoxy,hitrovezni 
cement,vlakna,mreža,silikon,odtočne cevi+kolena 
1  kos                                                                                                                  320,00 eur 
 
Kitanje in beljenje sten in stropa                                                                        200,00 eur 
 
Nabava in montaža boilerja                                                                                200,00 eur 
 
Oprema (2x mali pisoar+ 1x senzor,2xlijak+pipa,2x ogledalo,termostatski ventil, 
wc školjka+kotliček+deska,pipa za tuš,držala z tušu,milnik,vrata za wc.zavesa za tuš, 
ostala držala(wc papir,pair za roke,..)                                                      cca 1.150,00 eur 
 
Montaža opreme 
18  h  x  13,00 eur                                                                                            234,00 eur                                                                    



 
 

                                                                                   OSNOVA SKUPAJ : 5.623,00 eur 
                                                                                                  DDV 22% : 1.237,06 eur 
                                                                                                    ZNESEK : 6.860,06 eur 

 

 
POBUDBA ZA OBNOVO SANITARIJ V ŠOLI :                            Cena brez DDV 
 
Odstranjevanje stenske keramike 
z nošnjo v kontejner                                       47 m2   x   7,00 eur                    329,00 eur 
 
Odstranjevanje talne keramike 
in estriha   z nošnjo v kontejner            20,8 m2   x  13,00 eur                           270,40 eur 
 
Odstranitev cevi (odtočnih,vodovodnih,vertikale), 
napeljava novih z nabavo (vključeni kotni ventili, sifoni, 
priključki za bojler,..)                                                                                         1.500,00 eur 
 
Ometavanje lukenj, jam,..                                        10h    x    14,00 eur           140,00 eur 
 
Napeljava elektrike na novo                                                                               250,00 eur                                                                         
 
Izdelava estriha z izolacijo z nabavo materiala        
20,8 m2   x   18,00 eur                                                                                       374,40 eur 
 
Polaganje stenske keramike 
(vključena keramika,lepilo,fugirna masa,silikoni)     
47,00 m2   x   35,00 eur                                                                                    1.645,00 eur 
 
Polaganje talne keramike 
(vključena keramika,lepilo,fugirna masa,silikoni)         
20,80 m2    x  35,00 eur                                                                                       728,00 eur 
 
Nabava in montaža zaokrožnih letvic 
26 m1  x 10,00 eur                                                                                             260,00 eur 
 
Tuš izvedba (montaža kanalete,hitrosušeči tlak z padci,hidroizolacija z montažo trakov,izdelava padcev iz 
ploščic, epoxy fugiranje in silikoniziranje) vključeno kanaleta, lepilo,hidroizolacija+trak,epoxy,hitrovezni 
cement,vlakna,mreža,silikon,odtočne cevi+kolena 
1  kos                                                                                                                  320,00 eur 
 
Kitanje in beljenje sten in stropa                                                                        360,00 eur 
 
Nabava in montaža boilerja                                                                                200,00 eur 
 
Oprema (1x mali pisoar,2x pisoar+ 1x senzor,4x lijak+pipe,4x ogledalo, 
termostatski venil,2x wc školjka,2x mala wc šk.+kotličeki+deske,pipa za tuš,držala z tušu,milniki,ostala 
držala(wc papir,papir za roke,..)                                 cca 1.900,00 eur 
                              
                     
Montaža opreme 
40  h  x  13,00 eur                                                                                            520,00 eur                                                                    
 



Predelne kompakt stene za wc-je, tuš in pisoarje 
1 kpl                                                                                                                3,600,00 eur 
 
 

 
                                                                                   OSNOVA SKUPAJ : 12.396,80 eur 
                                                                                                 DDV 22% : 2.727,30 eur 

                                                                                                   ZNESEK : 15.124,10 eur 
 
 
 
 
 

 

SLIKOPLESKARSKA DELA 

 
 

  



NABAVA OPREME 
 

 

  



 

 

KADROVSKE POTREBE 

   

Stroški kadra Strošek  
VZGOJITELJICA     
Izhodiščna plača 32PL 1.485,46 €  
Regres 940,58 €  
POMOČNICA VZG.    
Izhodiščna plača 22PL 1.003,54 €  
Regres 940,58 €  

   

Potrebe Osnova Osnova+prispevki 

1x vzgojiteljica 17.825,52 € 21.478,92 € 

2x pomoč.vzg. 24.084,96 € 29.021,28 € 

Regres 2.821,74 € 2.821,74 € 

SKUPAJ 44.732,22 € 53.321,94 € 
 

Strošek 12. mesečne zaposlitve (september 2020 – avgust 2021).  

 


