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obravnava in sprejme:
PREDLOG SKLEPA št. 1
Na podlagi Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05,25/08, 36/2010, 62/2010-zupjs, 40/2012
ZUJF), 33. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05,82/05, 76/08, 77/09, 102/09, 105/2010), 108. člena
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 upb5,
36/08, 58/09, 20/2011, 40/2012 ZUJF) je Občinski svet Občine Ajdovščina na podlagi 16.
člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradno glasilo, št. 44/2012) na 28. redni seji dne 30.5.2013
sprejel
SOGLASJE K SISTEMIZACIJI
DELOVNIH MEST RAZVOJNEGA ODDELKA VRTCA V CIRIUS VIPAVA
1. Občina Ajdovščina daje soglasje k sistemizaciji delovnih mest za razvojni oddelek vrtca za
šolsko leto 2013/14, ki določa naslednja delovna mesta:
Delovno mesto
Profesor defektolog
Varuh – negovalec
Administrativno računovodski delavec
Perica
Snažilka
Hišnik
Kuhinjski pomočnik
Vodilni delavec
Skupaj

Število
1
1
0,2
0,1
0,2
0,1
0,2
0,1
2,9

2. Ta sklep velja s sprejetjem, uporablja pa se za šolsko leto 2013/2014.
Številka:
Datum:

ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.

PREDLOG SKLEPA št. 2
Na podlagi 31. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – UPB, 25/08, 36/2010,
62/2010-zupjs, 40/2012-ZUJF), 18., 19. in 20. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje
cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05,120/05) in
16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12) je Občinski svet Občine
Ajdovščina na 28. seji dne 30.5.2013 sprejel

SKLEP
o ceni programa razvojnega oddelka vrtca
1. Cene programa razvojnega oddelka, ki ga izvaja CIRIUS Vipava, na mesec znašajo:
skupna cena v evrih
celodnevni program
poldnevni program s kosilom (4
do 6 ur)
poldnevni program brez kosila
(4 do 6 ur)

strošek
v skupni ceni v evrih

hrane

851,86
641,21

43,56
34,98

614,81

8,58

CIRIUS Vipava obračuna plačilo staršem po cenah programov Otroškega vrtca Ajdovščina,
za enako stare otroke in na način, kot je določen v vsakokrat veljavnem Sklepu o cenah
programov Otroškega vrtca Ajdovščina.
2. V primeru, da se v razvojni oddelek vključijo tudi otroci iz drugih občin, bo Občina
Ajdovščina plačevala le sorazmerni delež prostih mest do normativa.
3. Sklep začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se
od 1.9.2013 za šolsko leto 2013/2014.
Številka:
Datum:
ŽUPAN
Marjan POLJŠAK, s.r.
OBRAZLOŽITEV:
1. Pravni temelj in ocena stanja na področju, ki ga sklepa urejata
Zakon o vrtcih in na njegovi podlagi sprejet Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje določata normative za oblikovanje oddelkov in sicer
tudi najnižje in najvišje število otrok v razvojnih oddelkih. K sistemizaciji delovnih mest, ki jo
določi ravnatelj, mora na podlagi 108. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in
izobraževanja dati soglasje ustanovitelj (oziroma soustanovitelj).
31. člen Zakona o vrtcih določa, da cene programov vrtca, predlaga vrtec oziroma izvajalec
programa vrtca. Predlog vrtca oziroma izvajalca za določitev cen mora občina ustanoviteljica
obravnavati najpozneje v 60 dneh po predložitvi predloga.
2. Razlogi za sprejem ter cilji in rešitve sklepov
Občini Ajdovščina in Vipava sta se v šolskem letu 2012/13, na pobudo Zdravstvenega doma
in staršev odločili, da v zavodu CIRIUS Vipava, kjer imajo primerne prostore in kadre,
ponovno vzpostavijo delovanje razvojnega oddelka vrtca.

V razvojni oddelek so bili na dan 1.5.2013 vključeni 3 otroci, dva iz občine Ajdovščina in
eden iz Vipave. Po prvem maju pa se bo, po podatkih CIRIUSA, v razvojni oddelek vključil še
en otrok iz Novogoriške občine.
Normativi za oblikovanje oddelkov vrtca določajo, da so v razvojnem oddelku 3 do največ 6
otrok s posebnimi potrebami. Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami določa, da se
v prilagojen program za predšolske otroke (RO) obvezno usmerijo otroci z zmernimi, težjimi
in težkimi motnjami v duševnem razvoju, lahko pa tudi slepi in slabovidni, gluhi in naglušni in
gibalno ovirani otroci. Trenutno je za območje občin Ajdovščina in Vipava v predšolske
programe z odločbo usmerjenih 15 otrok, od tega 3 otroci, ki so upravičeni do stalnega
spremljevalca.
V skladu s predpisi morata biti v razvojnem oddelku zaposlena 2 strokovna delavca in sicer:
1 specialni pedagog ali defektolog ter 1 pomočnik vzgojitelja. V ustreznem deležu je
potrebno imeti za delovanje RO zaposlen tudi drug pedagoški in tehnični kader. Podrobnejša
obrazložitev potrebnih delovnih mest za delovanje RO je bila podana že ob vzpostavljanju
oddelka na novo.
31. člen Zakona o vrtcih določa, da se cena programa vrtca določi na podlagi Metodologije
za oblikovanje cen v vrtcih. Elementi cene so stroški dela, stroški materiala in storitev ter živil
za otroke. Stroški dela so za specialnega pedagoga in pomočnika vzgojitelja izračunani na
podlagi dejanskih zaposlitev v RO (v kolikor bo prišlo do potrebe po zaposlitvi kadra, ki bo
imel višji plačni razred, bo potrebno ceno ponovno preračunati), stroški dela drugega
pedagoškega in tehničnega kadra pa glede na povprečni plačni razred takega kadra v
ustanovi. Podrobneje so višine posameznih elementov cene na otroka na mesec prikazane v
prilogi. Cena programa se glede na šolsko leto 2012/13 ne spreminja. Cena za poldnevni
program je izračunana v višini 75% cene celodnevnega programa. Cena programa
razvojnega vrtca je bila že v šolskem letu 2012/13 v primerjavi z drugimi občinami po
Sloveniji nižja.
Ker je ceno potrebno oblikovati na najvišji normativ – 6 otrok, občina Ajdovščina doplačuje
prosta mesta, do zapolnitve vseh prostih mest v oddelku. V primeru, da se v razvojni oddelek
vključijo tudi otroci iz druge občine, je v predlogu sklepa določeno, da je le ta dolžna
plačevati sorazmerni delež prostih mest do normativa.
Osnova za plačilo staršev otrok s posebnimi potrebami je cena programa za enako stare
otroke, vključene v redne oddelke vrtca. Starši, ki imajo otroka vključenega v razvojni
oddelek, prav tako oddajo vlogo na CSD, izdana jim je odločba o višini plačila vrtca in na
podlagi tega plačujejo ceno, ki je sprejeta za otroke vključene v vrtec Ajdovščina. Razliko
med prispevkom staršev in ekonomsko ceno RO je izvajalcu dolžna poravnati občina, v
kateri ima otrok stalno bivališče.
3. Ocena finančnih in drugih posledic sprejema sklepov
V proračunu za leto 2013 imamo zagotovljenih dovolj sredstev. Predviden strošek RO je
izračunan glede na trenutno število vključenih otrok (3, od tega 2 iz občine Ajdovščina, 1
Vipava), mest, ki jih je občina dolžna doplačevati v celoti (2 občina Ajdovščina, 1 Vipava) in
povprečen prispevek staršev (cca 35% cene programov OV Ajdovščina).
ŽUPAN
Marjan POLJŠAK s.r.

Priloga:
CIRIUS VIPAVA

IZRAČUN CENE ZA RAZVOJNI ODDELEK VRTCA - celodnevni program
Delovno mesto
ŠT. ODD.ŠT. DELAVCEV OSNOVNA PLAČ BRUTO PLAČA
Prof. defektolog
1
1
1.373,40 €
1.373,40 €
Varuh-negovalec
1
1
927,82 €
927,82 €
Perica
1
0,1
763,06 €
76,31 €
Admin. rač. delavec
1
0,2
1.085,43 €
217,09 €
Vodilni delavec
1
0,1
2.032,98 €
203,30 €
Snažilka
1
0,2
763,06 €
152,61 €
Hišnik
1
0,1
824,84 €
82,48 €
Kuh. pomočnik
1
0,2
793,10 €
158,62 €
2,9
8.563,69 €
3.191,63 €
SKUPAJ
Regres
Regres za prehrano
Prevoz na delo
Dodatno pok. zav.
SKUPAJ

82,17 €
154,88 €
98,00 €
53,34 €
388,39 €

STROŠEK DELA MESEČNO
ŠTEVILO OTROK
STROŠEK DELA NA OTROKA
hrana
amortizacija in mat. stroški

4.597,82 €
6
766,30 €
43,56 €
42,00 €

SKUPAJ EKONOMSKA CENA

851,86 €

Vipava, 13.6.2012

DODATKI
251,74 €
182,32 €

434,06 €

PRISPEVKI
261,65 €
178,73 €
12,29 €
34,95 €
32,73 €
24,57 €
13,28 €
25,54 €
583,74 €

SKUPAJ
1.886,79
1.288,87
88,60
252,04
236,03
177,18
95,76
184,16
4.209,43

€
€
€
€
€
€
€
€
€

