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Številka: 406-4/2022/5
Datum: 7. 6. 2022
OBČINE USTANOVITELJICE

VLOGA ZA IZDAJO SOGLASJA

Spoštovani.
Na osnovi 24. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje
(Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18 in 54/21) in 108. ter 109. člena Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo,
36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15,
46/16, 49/16 – popr., 25/17 – Zvaj, 123/21, 172/21 in 207/21) pošiljamo prošnjo za izdajo
soglasja za oddelek s prilagojenim programom za predšolske otroke (v nadaljevanju: RO) v
šolskem letu 2022/2023.
Soglasje potrebujemo:
•
•
•

k organizaciji dela razvojnega oddelka od 1. 9. 2022 do 31. 8. 2023,
k sistemizaciji delovnih mest v razvojnem oddelku in
k predlaganim novim zaposlitvam.

Edvard Vrabič,
ravnatelj

Priloge:
1. Obrazložitev organizacije dela z izračunom financiranja izpada do normativa.
2. Obrazložitev sistemizacije delovnih mest.
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PRILOGA 1:
Obrazložitev organizacije dela razvojnega oddelka z izračunom financiranja izpada do
normativa
Razvojni oddelek je namenjen predšolskim otrokom s posebnimi potrebami, ki potrebujejo za
svoj razvoj spodbudo in strokovno pomoč. Otroci z izrazitejšimi razvojnimi težavami in
primanjkljaji namreč potrebujejo čim zgodnejšo vključitev v celostno obravnavo, saj razvojnih
primanjkljajev kasneje ni mogoče več nadoknaditi.
S 1. 9. 2022 prevzemamo izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke – predvidoma
dva oddelka, ki bosta delovala v vrtčevski enoti Kekec, organizacijska enota Vrtca Nova Gorica.
Otroci, ki bodo vključeni v oddelek, bodo po dogovoru lahko koristili naše specializirane
učilnice – multisenzorno sobo, in storitve fizioterapije, ki v okviru Zdravstvenega doma deluje
na naši šoli.
V razvojni oddelek je skladno s Pravilnikom o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske
vzgoje vključenih največ 6 otrok.
Organizacija dela za razvojni oddelek vrtca pri OŠ Kozara Nova Gorica v obdobju od 1. 9. 2022
do 31. 8. 2023 zajema dva oddelka s po 4 otroki – skupaj predvidevamo, da bo v oddelka
usmerjenih 8 otrok. To pomeni, da bodo v oddelkih na razpolago štiri prosta mesto, za katera
je potrebno pokriti stroške delovanja razvojnega oddelka.
Program v razvojnem oddelku se bo predvidoma izvajal od 7.00 do 16.00 ure. Ob morebitnih
drugačnih potrebah bomo urnik izvajanja RO prilagodili.
Cena RO od 1. 9. 2022 znaša 1.068,36 EUR na otroka na mesec. RO se financira iz treh virov –
starši, ustanovitelj in država.
Ceno ki je osnova za plačilo staršev, je določilo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
(v nadaljevanju: MIZŠ) na podlagi izračuna povprečja veljavnih cen prvega in drugega
starostnega obdobja, ki veljajo v javnih vrtcih in znaša 439,11 EUR na otroka na mesec.
Ta cena se deli na prispevek staršev, vzeli smo povprečni 35 % prispevek staršev (153,69 EUR),
in razliko, ki jo prispeva občina, kjer ima otrok prijavljeno stalno prebivališče (285,42 EUR).
MIZŠ je s Sklepom o določitvi višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev in obsegu ter
načinu zagotavljanja sredstev za plačilo višjih stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev za
šolsko leto 2021/22 določilo zgornjo ceno razvojnega oddelka vrtca na otroka (brez stroškov
prehrane) v višini 1.021,88 EUR. MIZŠ tako na mesec za delovanje RO nameni 3.496,62 EUR –
kolikor znaša razlika med ceno, ki je osnova za plačilo staršev, in najvišjo določeno ceno RO za
6 otrok na mesec.
Cena našega RO brez prehrane znaša 1.026,56. Razliko od cene MIZŠ do ekonomske cene RO
v višini 4,68 EUR na otroka krijejo občine ustanoviteljice po delitvenem ključu iz bilance, kar je
razvidno iz tabele pod točko 2.
Prazna mesta se pokrivajo na enak način kot v rednih oddelkih vrtca, osnova za izračun je
ekonomska cena razvojnega oddelka, znižana za strošek prehrane – skupaj 1.026,56 EUR.
Strošek prostih mest do ekonomske cene RO pokrivajo občine ustanoviteljice po delitvenem
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ključu iz bilance. Ta strošek za dve prosti mesti znaša 887,58 EUR, oz. za dva oddelka 1.775,16
EUR.
Ob večjem številu vključenih otrok se stroški prostih mest ustrezno znižajo.
1. Izračun cene programa razvojnega oddelka vrtca
Elementi cene

Razvojni
oddelek

Št. oddelkov
Št. otrok na oddelek
Št. zaposlenih na oddelek
Prispevki delodajalca

2
6
2,89
16,10 %
EUR

1.

Sredstva za plače

2.

Prispevki delodajalca

3.

Regres za prehrano

4.

Prihod na delo

5.

Regres za LD

6.

Dodatno pokojn. zav.

STROŠEK DELA
Materialni stroški za 12 otrok na mesec
Znesek na otroka na mesec: 55 EUR.
SKUPAJ

8.586,53
1.382,43
544,73
439,94
516,62
188,53
11.658,78
660
12.278,78

CENA NA OTROKA na mesec
ŽIVILA na otroka na mesec
CENA NA OTROKA na mesec

1.026,56
41,80
1.068,36
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2. Razrez financiranja razvojnih oddelkov
Razvojni vrtec pri OŠ Kozara bo imel dva oddelka, predvidoma bo vključenih 8 otrok. Pri
izračunu smo upoštevali najvišji normativ 6 otrok na oddelek oziroma skupaj 12 otrok.
Izračun je pripravljen na osnovi določitve deležev delovnih mest v skladu z veljavnimi
normativi, pa tudi v skladu s primerjavami z ostalimi razvojnimi oddelki v Sloveniji.
Št. oddelkov
Št. otrok na oddelek
Št. zaposlenih na oddelek

2
6
2,89

Naziv
Cena programa – sklep MIZŠ
Povprečno plačilo staršev – 35%
Stroški prehrane – krijejo starši
Razlika do polne cene programa – občina po stalnem
bivališču
Razlika do cene razvojnega oddelka (MIZŠ)
Razlika od cene MIZŠ do ekonomske cene RO
Ekonomska cena razvojnega oddelka

Znesek v
EUR / na
oddelek
439,11
153,69
41,80
285,42
582,77
4,68
1.068,36

3. Sofinanciranje izpada do normativa
Način delitve stroškov štirih prostih mest v dveh razvojnih oddelkih:
Občina ustanoviteljica
MONG
Brda
Kanal
Miren - Kostanjevica
Renče - Vogrsko
Šempeter - Vrtojba
Skupaj

Delež
Znesek v EUR /
financiranja
mesec
0,5224
946,93
0,1
181,27
0,12
217,52
0,08
145,01
0,071
128,70
0,1066
193,23
1
1.812,66

V skladu z obrazložitvami prosim za izdajo soglasja k organizaciji dela razvojnega oddelka od
1. 9. 2022 do 31. 8. 2023.
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PRILOGA 2:
Obrazložitev sistemizacije delovnih mest
Za zaposlitev v razvojnem oddelku vrtca predlagamo naslednje zaposlitve:
•
•

vzgojitelj v deležu 2 DM,
vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja v deležu 2 DM.

Program v razvojnem oddelku bo predvidoma potekal med 7.00 in 16.00 uro. Za strokovno
izvajanje programa in zagotavljanje varnosti ter hkratnem izvajanju strokovnih obravnav pri
zunanjih strokovnjakih je potrebno zagotoviti zadostno število delavcev.
Za omenjeno delo potrebujemo dve strokovni delavki za poln delovni čas. S tem kadrom
razpolagamo na šoli in bomo delavke z notranjo prerazporeditvijo zaposlili na teh delovnih
mestih.
Dva vzgojitelja predšolskih otrok – pomočnika vzgojitelja bosta zaposlena za poln delovni čas.
S takim kadrom na šoli ne razpolagamo, zato bomo objavili razpis za zaposlitev.
Urnik dela posameznih zaposlenih bomo pripravili v skladu z normativi in standardi, z
upoštevanjem prihodov in odhodov otrok.
V skladu z obrazložitvami prosim za izdajo soglasja za sistemizacijo delovnih mest v omenjenih
deležih.
Obenem v skladu s 109. členom ZOFVI prosim za izdajo soglasja za objavo razpisa za delovno
mesto:
•

vzgojitelj predšolskih otrok – pomočnik vzgojitelja za polni delovni čas.
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