DJEČJI VRTIĆ FIJOLICA
PRELOG

Obrazloženje povećanja ekonomske cijene u 2022.g.
Dječji vrtić Fijolica, od 2021.g. ima ukupno 14 odgojno-obrazovnih skupina, i to 10 odgojnoobrazovnih skupina u matičnom objektu u Prelogu, 1 odgojno-obrazovna skupina u
Cirkovljanu i 3 odgojno-obrazovne skupine u Draškovcu. Sve skupine su popunjene i još se
traži mjesto više, osobito u skupinama djece rane (jasličke) dobi.
Financijski plan za 2022.g. napravljen je na temelju izvršenja proračuna sa 30.09.2021.,
obračuna plaća za radnike prema Kolektivnom ugovoru za djelatnost predškolskog odgoja i
obrazovanja za radnike Dječjeg vrtića Fijolica Prelog i procjene materijalnih izdataka,
energije i ostalih predviđenih troškova na tržištu, za matični objekt u Prelogu, te područnim
odjeljenjima u Cirkovljanu i Draškovcu. Na osnovu izvršenja proračuna sa 30.9.2021. bilo je
vidljivo da postojeća ekonomska cijena neće biti dovoljna niti za pokriće svih izdataka u
2021.g.
U 2021.g. došlo je do povećanja osnovice za Državne službenike i namještenike, pa se tako i
osnovica za zaposlene u vrtiću povećala. Materijalni troškovi (struja, voda, plin, prehrambeni
artikli…) povećavaju se gotovo svakodnevno, kao i razni troškovi dezinfekcija soba i opreme.
Osim toga ovo je novi veliki objekt, i prva je cijela godina da smo boravili u njemu, te smo
tek ove godine uvidjeli sve troškove koji su nastali u tako velikom objektu (u prošloj 2020 g.
zbog pandemije nismo radili u punom kapacitetu svih 12 mjeseci.).
Dodatni troškovi nastali su i zbog pandemije Covid 19, samoizolacija i izolacija,
nemogućnost spajanja skupina (zbog pandemije Covid 19), većeg broja bolovanja radnika
(kad je odgojitelj na bolovanju, drugi odgojitelji rade duple smjene, jer djeca ne mogu ostati
sama).
Naš prijedlog je povećanje sadašnje ekonomke cijene za 10%, što bi iznosilo:

Djeca rane dobi (jaslice):
Djeca predškolske dobi (vrtić):

2.200,00 kn x 10% =
2.420,00 kn
1.640,00 kn x 10% = 1.804,00 = 1.800,00 kn
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