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OBČINSKEMU SVETU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 
 

OBRAZLOŽITEV 
SKLEPA O DOLOČITVI CEN PROGRAMOV PREDŠOLSKE VZGOJEV V VRTCIH 

NA OBMOČJU OBČINE MIREN-KOSTANJEVICA 
 
OBRAZLOŽITEV 
 

1. Pravna podlaga za sprejem sklepa 
 

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št.100/05, 25/08), 
- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki 

izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05) 
- Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 75/05, 82/05 in 76/08), 
 

2. Razlogi za sprejem sklepa in ocena stanja 
 
V vrtcu OŠ Miren je za šolsko leto 2009/10 oblikovanih 10 oddelkov predšolske 
vzgoje s skupno 165 otroci, kakor izhaja iz spodnje tabele: 
 
ŠTEVILO OTROK PO PROGRAMIH-VSE ENOTE VRTCA-ŠOLSKO LETO 2009/10 

Vrtec Oddelek Oblika 
oddelka 

Normativ Število 
otrok – 
2009/10 

Št. otrok 
2008/09 

MIREN Polži – 1 Heter.=Homo. 10+2 14 12 
 Račke – 1 Homogen 12+2 14 14 
 Pike – 2 Heterogen 19+2 21 16 
 Metulji – 2 Heter.=Homo. 19+2 24 21 

Skupaj    73 63 
      
BILJE Muce Kombiniran 17+2 15+1 14 
 Pike – 2 Heterogen 19*+2 20 20 

Skupaj    36 34 
      
KOSTANJEVICA 
NA KRASU 

Žoge – 1 Heter.=Homo. 10+2 14 12 

 Zajci – 2 Heterogen 19*+2 18 17 
 Ježi – 2 Heterogen 11 11 9 

Skupaj    43 38 
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OPATJE SELO Medvedi – 

2 
Heterogen 19+2 13 18 

Skupaj    13 18 
VSE ENOTE 

SKUPAJ 
   165 153 

 
Oddelki so trenutno polno zasedeni, prosta mesta imamo le še v Opatjem selu (8 
mest za otroke 3-6 let) in  Kostanjevici na Krasu (2 mesti za otroke 3-6 let). 
 
ŠTEVILO OTROK PO ENOTAH – primerjava med leti 07/08, 08/09 in 09/10 
Enota vrtca Šolsko leto 

2007/08 
Šolsko leto 

2008/09 
Šolsko leto 

2009/10 
 Oddelki Otroci Oddelki Otroci Oddelki Otroci 

MIREN 3 49 4 63 4 73  
BILJE  3 40 2 34 2 36 
KOSTANJEVICA 
NA KRASU 

2 34 3 38 3 43 

OPATJE SELO 1 13 1 18 1 13 
Skupaj 9 136 10 153 10 165 
 
V štiri enote vrtca se je letos na novo vpisalo 45 otrok. Zaradi glede na prostorske in 
kadrovske normative prevelikega vpisa otrok, je letos prvič zasedala Komisija za 
sprejem otrok v vrtec, ki je otroke sprejemala komisijsko in sicer na podlagi sprejeta 
Pravilnika o sprejemu otrok v vrte Osnovne šole Miren. Komisija je oblikovala 
prioritetni vrstni red za vsako enoto vrtca posebej in z željo sprejeti v vrtec vse otroke 
oblikovala 10 oddelkov predšolske vzgoje: Miren-4, Bilje-2, Kostanjevica na Krasu-2, 
Opatje selo-1. Kombinirani oddelki (1-6 let) so bili oblikovani v Mirnu (2), Biljah (2) 
in – le na ta način je bilo možno sprejeti vse otroke. 
 
Starši otrok iz Bilj in Mirna so se na predlog oblikovanja kombiniranih oddelkov 
uprli in zahtevali sestanek z občino in šolo, saj naj bi to pomenilo poslabšanje 
standarda v vrtcu in varnosti otrok. Župan, predstavnica občine ter predstavniki OŠ 
Miren smo se s predstavniki staršev iz Bilj, ki so zahtevali oblikovanje tretje skupine 
sestali na treh sestankih (22.6., 13.7., 4.8.2009), saj nismo pristali na oblikovanje 
tretjega oddelka, kompromisa s starši pa ni bilo možno doseči. 
 
Ministrstvo za šolstvo in šport je v vmesnem času predlagalo spremembo 
normativov1, tj. povečanje števila otrok v oddelkih (predlog naj bi bili sprejet 
1.9.2009), obenem pa sta se v vmesnem času dva otroka izpisala iz vrtca, zato smo 
                                                 
1 »Do 1.9.2012 lahko pristojni organ občine, ustanoviteljice vrtca, v primeru, ko je vpisanih več otrok, kot je prostih mest, in 

nima možnosti zagotoviti dodatnega prostora za oblikovanje oddelkov, določi, da se tudi v heterogenih oddelkih uporablja 

normativ za homogene oddelke, če je v dnevnem programu zagotovljena hkratna prisotnost dveh strokovnih delavk v trajanju 

7 ur dnevno v prvem in 4,5 ure dnevno v drugem starostnem obdobju.« - 12. člen predloga novele Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 
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lahko staršem v Biljah na zadnjem sestanku dne 4.8.2009 v skladu z rešitvami, ki so 
se jih poslužili nekateri drugi slovenski vrtci, predlagali oblikovanje drugačnih 
oddelkov (z večjim številom otrok v skupini upoštevajoč predlog povečanih 
normativov2, toda starostno ločenih, kar je bila bistvena zahteva staršev). Ravno tako 
so bili oblikovani heterogeni oddelki v vrtcu v Mirnu (z več otroki v oddelku). Na 
račun povečanja števila otrok in zato nujnega povečanja sočasnosti strokovnih delavk 
v oddelkih (kakor izhaja iz predloga pravilnika) je potrebna dodatna polovična 
zaposlitev pomočnice vzgojiteljice (4 ure dnevno) v kombinirani skupini v Biljah. 
Tudi v enoti Kostanjevica na Krasu je bil en oddelek oblikovan upoštevajoč povečane 
normative.  
 
Sistemizacija delovnih mest (pripravljena glede na strukturo in število oddelkov) je 
osnova za izračun cene programa, zato je v spodnji tabeli prikazana tudi 
sistemizacija delovnih mest po enotah vrtca, kot izhaja iz predloga OŠ Miren z dne 
21.8.2009. V skladu z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Ur.l. RS št. 16/2007 - UPB) določi sistemizacijo delovnih mest v vrtcih na podlagi 
normativov in standardov ravnatelj v soglasju z ustanoviteljem javnega zavoda. 
 
PREDLOG SISTEMIZACIJE V VRTCU ZA 10 ODDELKOV V ŠOLSKEM LETU 
2009/2010: 
 Delovno mesto Normativ Po normativu Število 

zaposlenih 
08/09 

Potrebne 
zaposlitve 
09/10 

1 Pomočnik ravnatelja 1/20 0,75 0,75 0,75 
2 Vzgojiteljice 

Miren 
Bilje 

Kostanjevica 
Opatje selo 

1/1 10, 3335 
4,0667 
2,0667 
3,2001 

1 

10 
4 
2 
3 
1 

10 
4 
2 
3 
1 

3 Pomočnice vzgojiteljic 
Miren 
Bilje 

Kostanjevica 
Opatje selo 

1/1 11,13 
4,67 

2,14 + 0,5 
2,32 + 0,5 

1 

9,7 
4,28 

2 
2,28 
1,14 

10,723 - 1 
4,383 
2,64 
2,7 
1 

4 Svetovalni delavec 1/30 - 4 0,38 0,38 0,38 
5 Organizator prehrane 1/60 0,167 0,167 0,167 
6 Organizator ZHR 1/60 0,167 0,167 0,167 
7 Računovodja 1/15 0,667 0,667 0,667 
8 Poslovni sekretar 1/15 0,667 0,667 0,667 
9 Hišniki 1/18 -4 0,714 0,714 0,714 

10 Čistilke 
 Skupaj  

1/600m2 
1/500 

 
2,155 

 
2,155 

 
2,155 

11 Perica 
- otroci 1-2 let: 52  
- otroci 2-6 let: 113/80 
Skupaj: delež del. 

 
1/150 
1/250 

 
0,346 
0,452 
0,798 

 
 
 

0,638 

 
0,346 
0,32 
0,666 

12 Kuharsko osebje  3,838 3,838 3,745 

                                                 
2 V heterogenih oddelkih se uporablja normativ za homogene oddelke. 
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 Skupaj zaposlenih  31,7665 30,249 30,801 - 1 

 
Zaradi prostorske stiske delovanja oddelka v šoli je potrebna dodatna zaposlitev  4 
ure dnevno pomočnice vzgojiteljice tudi v Kostanjevici na Krasu (oddelek z eno 
vzgojiteljico). 
 
Osnovna šola Miren nam je dne 21.8.2009 posredovala predlog cen vzgojno 
varstvenih storitev za šolsko leto 2009/10. Iz izračuna izhaja, da se je normativna cena 
v prvem starostnem obdobju precej znižala zaradi drugačnega načina oblikovanja 
oddelkov in posledično višjega normativnega števila otrok. Normativne cene so 
razvidne iz predloga sklepa in so primerljive s cenami okoliških vrtcev. Zato 
predlagamo, da ceno za starše ne spreminjamo (saj se s ceno za starše skoraj 
približamo normativni ceni); starši naj torej plačajo delež od cene, kakor izhaja iz 
sklepa. Veljavnost sklepa predlagamo od 1.10.2009 dalje. V primeru bistvenih 
sprememb elementov za izračun cene bomo predlagali sprejem novega sklepa. 
 

3. Ocena finančnih posledic za proračun 
 
Ocenjujemo, da bo boljša zasedenost oddelkov v šolskem letu 2009/10, ob 
minimalnem dodatnem deležu zaposlitev, pozitivno vplivala na obseg sredstev iz 
občinskega proračuna, ki smo jih po zakonu dolžni zagotavljati vrtcu. Z novim 
oblikovanjem oddelkov se namreč normativna cena precej zniža, poleg tega pa so 
oddelki bolje zasedeni (npr. v Mirnu vsi 4 oddelki 100%), kar pomeni večji priliv 
sredstev s strani staršev. Glede na realizacijo plačil stroškov delovanja vrtca v 
obdobju do 31.7.2009 ter planirane porabe do konca leta, ocenjujemo, da bomo s 
predlagano ceno uspeli kriti stroške delovanja vrtca, ki nam jih zakonodaja nalaga. 
 
Predlog sklepa je obravnaval tudi Odbor za kulturo, šolstvo, šport in tehnično 
kulturo na svoji 9. seji dne 28.8.2009 in k predloženemu podal pozitivno mnenje. 
 
Občinskemu svetu predlagamo, da obravnava in sprejeme predlog sklepa. 
 
Pripravila:  
Roberta Filipič     OBČINA MIREN-KOSTANJEVICA
         ŽUPAN 

Zlatko Martin Marušič 
Datum: 31.9.2009 
Številka: 007-0009/2009-3 
 


