OBČINA AJDOVŠČINA
Občinski svet

Na podlagi 14. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo,
25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO
in 55/17), in 16. člena Statuta Občine Ajdovščina (Uradni list RS št. 44/12, 85/15, 8/18 in
38/18) je Občinski svet Občine Ajdovščina na svoji 7. seji dne 27. 6. 2019 sprejel
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1. UVOD
Zakonodaja s področja vzgoje in izobraževanja podrobneje sistemsko ureja področje vzgoje
in izobraževanja, pri čemer so za predšolsko vzgojo ključni zlasti dva dokumenta: Zakon o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) in Zakon o vrtcih (ZVrt). Tudi drugi
mednarodni in domači dokumenti, zlasti strategije za področje vzgoje in izobraževanja,
poudarjajo pomen kakovosti in dostopnosti le-tega. UNESCO si je v programu »Izobraževanje
za vse« (angl. Education for all) leta 2000 zastavil šest ključnih strateških ciljev, od tega se
prvi nanaša posebej na predšolsko vzgojo: (1) razširiti dostopnost do kakovostne predšolske
vzgoje v vrtcih.
V našem prostoru je na sistemski ravni urejen dostop do razmeroma kakovostne
institucionalne vzgoje, vendar pa kljub temu velja poseben razmislek nameniti vprašanjem
socialnih razlik in enakih možnosti pri dostopanju do kakovostne predšolske vzgoje.
V zadnjih desetletjih se je v državah EU povečal delež predšolskih otrok, ki se vključujejo v
različne organizirane oblike in programe predšolske vzgoje. Razlog je danes že splošno
sprejeto strokovno stališče, da kakovostna predšolska vzgoja v vrtcu pozitivno vpliva na razvoj
in učenje predšolskih otrok. Ker vrtec otroku nudi drugačne izkušnje kot družina, je eden
pomembnih ciljev organizirane predšolske vzgoje dopolnjevanje družinske vzgoje.
Slovenska zakonodaja je že v zasnovi iz leta 1995 sledila cilju, da družinam z različnostjo
ponudbe, ki naj spodbuja konkurenčnost, omogoči, da izbirajo med različnimi vrtci in programi
(Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju, 1995, str. 59). Pomembna cilja sta tudi »zagotoviti
demokratično organiziran sistem javnih vrtcev, ki so dostopni vsakemu predšolskemu otroku«
ter »ohraniti in po potrebi širiti kakovostno mrežo javnih vrtcev«.
Naloge Občine Ajdovščine bodo razvijanje in ohranjanje kakovostne mreže javnih vrtcev,
sledili pa bomo tudi načelom pravice do izbire in drugačnosti. Med ključne naloge Občine
Ajdovščina sodijo: zagotavljanje prostorske zmogljivosti in materialnih pogojev, razvijanje
raznovrstne programske ponudbe in obogatitvenih dejavnosti, subvencioniranje plačil staršev
(predvsem tistih, ki jim plačilo vrtca zaradi slabšega socialnega položaja pomeni veliko
finančno obremenitev), pa tudi kakovostna strokovna obravnava otrok s posebnimi potrebami.

2. OTROŠKI VRTEC AJDOVŠČINA
V Občini Ajdovščina izvaja predšolsko dejavnost Otroški vrtec Ajdovščina (v nadaljevanju
Vrtec), ki ima na območju občine Ajdovščina sedem vrtcev in sicer dve enoti v Ajdovščini
(Ribnik, Ob Hublju) in pet dislociranih oddelkov vrtcev: v Vipavskem Križu, Selu, Črničah, na
Colu in v Budanjah. Prostori vrtca so zaradi povečanega vpisa urejeni tudi na osnovnih šolah
Danila Lokarja (na podružnici v Lokavcu 1 oddelek) in Šturje (na podružnici v Budanjah 1
oddelek) ter na Srednji šoli Veno Pilon Ajdovščina (3 oddelki). Vrtca v mestu Ajdovščina in vrtci
v Črničah, Selu, Budanjah in Colu izvajajo programe za otroke od 1. do 6. leta starosti, ostale
dislocirane enote pa izvajajo le programe za otroke od 3. do 6. leta starosti. V šolskem letu
2019/2020 so bodo v vseh oddelkih izvajali celodnevni program.
Zmogljivost (kapaciteta) vrtca je odvisna od predpisanega normativa za oblikovanje oddelkov
(število otrok v oddelkih posameznega starostnega obdobja) in števila igralnic z ostalimi
prostori. Otroci prvega starostnega obdobja (otroci v starosti od enega do treh let) so
razporejeni v oddelke prvega starostnega obdobja, otroci drugega starostnega obdobja (otroci
v starosti od treh let do vstopa v šolo) so razporejeni v oddelke drugega starostnega obdobja.
V kombinirani oddelek so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja. Pri
oblikovanju oddelkov se šteje, da sodijo v oddelek drugega starostnega obdobja otroci, ki bodo
do konca koledarskega leta dopolnili najmanj tri leta starosti.
2.1 ANALIZA VPISA OTROK V VRTEC PO LETIH
Tabela 1: Vpis otrok v Otroški vrtec Ajdovščina po letih na dan 1.9.
šolsko leto
Število
vpisanih
otrok v OV
Ajdovščina
Število novo
vpisanih
otrok
od tega v
Občini
Ajdovščina
od tega v
Občini Vipava
Število vseh
oddelkov v
OV
Ajdovščina
od tega v
Občini
Ajdovščina
od tega v
Občini Vipava

2007/2008

2008/2009 2009/2010 2010/2011 2011/2012 2012/2013 2013/2014

655

736

810

870

948

982

950

184

237

236

193

284

240

197

135

176

179

130

216

183

150

49

61

57

63

68

57

47

37

41

45

50

56

56

55

28

30

33

37

42

42

41

9

11

12

13

14

14

14

šolsko leto

2014/2015 2015/2016 2016/2017 2017/2018 2018/2019

Število vpisanih
otrok v OV
Ajdovščina

1001

1021

993

1025

987

Število novo
vpisanih otrok

239

248

245

243

231

od tega v Občini
Ajdovščina

171

195

191

188

174

od tega v Občini
Vipava

68

54

54

55

57

Število vseh
oddelkov v OV
Ajdovščina

55

55

55

55,5

54,5

od tega v Občini
Ajdovščina

41

41

42

42

41

od tega v Občini
Vipava

14

14

13

13,5

13,5

Vpis otrok v Otroški vrtec Ajdovščina se je do leta 2008/09 rahlo in predvidljivo poviševal. V
šolskem letu 2007/2008 je bilo v vrtec vključenih 655 otrok v 37 oddelkih, 28 oddelkov je bilo
v Občini Ajdovščina in 9 oddelkov v Občini Vipava. V tem letu sta na novo začela delovati dva
oddelka, eden na podružnični šoli v Budanjah in drugi na podružnični šoli v Vrhpolju. Obe šoli
sta bili v navedem letu obnovljeni oziroma novozgrajeni.
V šolskem letu 2008/09 je bila sprejeta nova zakonodaja glede plačil staršev. Starši so bili
oproščeni plačila za drugega in vsakega nadaljnjega otroka. Vpis v vrtec se je v tem letu zelo
povečal (736 otrok). Stališče obeh občin ustanoviteljic Vrtca je bilo, da se v vrtec sprejme vse
vpisane otroke. Obseg dejavnosti vrtca se je tako povečal za štiri oddelke. Izkoristilo se je vse
razpoložljive kapacitete, ki so jih imeli še v okviru lastnih vrtčevskih prostorov.
V šolskem letu 2009/2010 se je nadaljeval povečan vpis. Število vpisanih otrok je preseglo
obstoječe prostorske zmogljivosti. Skupno število vpisanih otrok je znašalo 810. Pri iskanju
rešitev in v želji po sprejetju vseh otrok se je ponudila možnost širitve vzgojno-varstvenega
programa vrtca na OŠ Danila Lokarja, kjer so vrtcu odstopili dve učilnici ter v souporabo
dodaten prostor, ki je preurejen v telovadnico. V te prostore se je namestilo otroke, ki so bili
eno leto pred vstopom v šolo. Za oddelek več je bilo vpisa tudi v Otroškem vrtcu Ribnik, kjer
so večnamenski prostor pregradili in v njem uredili dodatno igralnico. Povečan vpis za en
oddelek so beležili tudi v Občini Vipava, v vrtcu v Podnanosu.
V šolskem letu 2010/2011 se je v vrtec na novo vpisalo 193 otrok, pretežno iz prvega
starostnega obdobja. Povečan vpis za en oddelek otrok prvega starostnega obdobja so beležili
v novo zgrajenemu vrtcu v Selu in v Budanjah. Zaradi zmanjšanja števila šolskih otrok na
podružnični šoli v Lokavcu, se je pokazala možnost za oblikovanje ene skupine. Tako so delno
razbremenili vrtec na Ribniku in Ob Hublju. Dodatno tretjo igralnico so vrtcu odstopili na OŠ
Danila Lokarja. Vanjo so vključili eno skupino najstarejših otrok iz Otroškega vrtca Ribnik. V

tem letu se je število oddelkov v Občini Ajdovščina povečalo za štiri, v Občini Vipava pa za en
oddelek, ki so ga uredili na OŠ Draga Bajca. Skupno število vključenih otrok je znašalo 870, v
50 oddelkih.
V šolskem letu 2011/2012 se je v vrtec na novo vpisalo 284 otrok. To so bili pretežno otroci
prvega starostnega obdobja. Število vseh vpisanih otrok v vrtec je znašalo 948. To je pomenilo
oblikovanje petih dodatnih skupin v Občini Ajdovščina in ene v Občini Vipava. Povečan vpis je
bil v vrtce v Ajdovščini, Selu, Budanjah in Podnanosu. Občina Ajdovščina je razpisala
povpraševanje za dodatne prostore. Najugodnejša ponudba je prispela iz Srednje šole Veno
Pilon, kjer se je v pritličju dijaškega doma čez poletne mesece uredilo prostore za tri skupine
otrok prvega starostnega obdobja. V Selu se je dodatna igralnica uredila v večnamenskem
prostoru, OŠ Šturje pa je Otroškemu vrtcu Ajdovščina na podružnični šoli v Budanjah odstopila
dodatno učilnico v prostoru, kjer so imeli knjižnico.
V šolskem letu 2012/2013 se je na novo vpisalo v vrtec 240 otrok. To so bili pretežno otroci
prvega starostnega obdobja. Število vseh vpisanih otrok v vrtec je tako znašalo 1.012. To je
pomenilo, da bi bilo potrebno oblikovati dve dodatni skupini več v Občini Ajdovščina in eno
dodatno skupino več v Občini Vipava. Povečan vpis je bil v vrtce v Ajdovščini, Selu, Črničah,
Vipavi in Vrhpolju. Občina Ajdovščina je eno skupino prvega starostnega obdobja nameravala
urediti v trisobnem stanovanju v Ajdovščini, na področju Sela in Črnič pa eno skupino drugega
starostnega obdobja v učilnici na podružnični šoli v Črničah. Za dodatno skupino na področju
Občine Vipava je bil vrtec v dogovoru z OŠ Draga Bajca, da bi jim verjetno lahko odstopila
dodatno učilnico za skupino drugega starostnega obdobja. Po podatkih pa lahko vidimo, da so
starši zaradi gospodarske krize, ki je še posebej hudo prizadela območje Občine Ajdovščina
in Občine Vipava (stečaj večjih podjetij, ki so nudila zaposlitev večjemu številu prebivalcev
tega območja), kar nekaj otrok izpisali iz Otroškega vrtca Ajdovščina (s septembrom je bilo v
vrtec vpisanih 982 otrok). Zaradi navedenih razlogov se je uredil prostor samo za eno skupino
drugega starostnega obdobja v učilnici na podružnični šoli v Črničah.
V šolskem letu 2013/2014 se je v vrtec na novo vpisalo 197 otrok. To so bili pretežno otroci
prvega starostnega obdobja. Število vseh vpisanih otrok v vrtec je znašalo 950. Dodatnih
prostorov se v tem šolskem letu ni potrebovalo, saj se je v Občini Ajdovščina število oddelkov
znižalo za enega. Razen svojih enot vrtca so bili še vedno gostujoči oddelki v prostorih bližnjih
OŠ (OŠ D. Lokar Ajdovščina 3 oddelke in podružnica Lokavec 1 oddelek; OŠ Šturje,
podružnica Budanje 3 oddelke; OŠ Dobravlje, podružnica Črniče 1 oddelek; v prostorih
dijaškega doma SŠ V. Pilo 1 oddelek, kasneje v mesecu februarju se je odprl še 1 oddelek).
Na področju Občine Vipava so ostali pri istem številu 14-ih oddelkov, v stavbah OŠ Draga
Bajca so imeli 2 oddelka na matični šoli, na podružnični šoli v Vrhpolju 2 oddelka, v Podnanosu
pa 3 oddelke.
V šolskem letu 2014/2015 se je v vrtec na novo vpisalo 239 otrok. Število novo vpisanih otrok
prvega starostnega obdobja je bilo za 17 otrok večje od števila novo vpisanih otrok drugega
starostnega obdobja. Število vseh vpisanih otrok v vrtec je znašalo 1001. Občina Ajdovščina
je v letu 2014 zgradila novo enoto vrtca Ribnik II s štirimi igralnicami, vanjo se je vrtec vselil s
1. 9. 2014. V Občini Ajdovščina je bilo v septembru 41 oddelkov, a je bil z januarjem odprt še
42. oddelek. V Občini Vipava pa je ostalo število nespremenjeno, torej 14 oddelkov. Na
področju Občine Ajdovščina smo oddelke zaradi vselitve v novo enoto Ribnik II drugače
razporedili. Umaknili smo 3 oddelke iz OŠ D. Lokar v Ajdovščini, otroci so bili premeščeni v
matično enoto vrtca Ob Hublju. V novi enoti vrtca Ribnik II smo odprli 4 oddelke, zaradi
prostorskih potreb OŠ Šturje, smo na podružnični šoli Budanje oblikovali le 2 oddelka, kar
pomeni, da novo vpisanih otrok nismo vključevali v Budanje, temveč so otroci dobili mesto v
oddelkih v mestu Ajdovščina. Na ostalih lokacijah je vrtec deloval tako kot prejšnje šolsko leto,
kar velja tudi za Občino Vipava.

V šolskem letu 2015/2016 se je v rednem roku v vrtec vpisalo 118 otrok prvega starostnega
obdobja (1 do 3 let) in 130 otrok drugega starostnega obdobja (3 do 6 let), skupaj 248. Število
vseh vpisanih otrok v Otroški vrtec Ajdovščina za dan 1. 9. 2015 je znašalo skupno 1021.
Glede na podatke vpisanih otrok v septembru 2014, ko je bilo vpisanih 1005 otrok, je bilo stanje
za 1. 9. 2015 skoraj enako (1021), torej le za 16 otrok več. Število oddelkov v občini Ajdovščina
se je ponovno znižalo za en oddelek, kar pomeni, da jih je bilo 41, v občini Vipava pa je ostalo
14 oddelkov. Skupaj je imel vrtec v letu 2015/2016 55 oddelkov (v šolskem letu 2014/2015 je
s septembrom delovalo 55 oddelkov, z januarjem pa 56 oddelkov – en oddelek več je deloval
v občini Ajdovščina). Organiziranih je bilo 41 oddelkov, in sicer: 12 oddelkov prvega
starostnega obdobja (154 otrok), 25 oddelkov drugega starostnega obdobja (542 otrok) ter 4
kombinirani oddelki (76 otrok).
V šolskem letu 2016/17 se je v vrtec vpisalo 151 otrok prvega starostnega obdobja (1 do 3 let)
in 95 otrok drugega starostnega obdobja (3 do 6 let), skupaj 246 otrok. Število vseh vpisanih
otrok v Otroški vrtec Ajdovščina za dan 1. 9. 2016 je znašalo skupno 993 otrok. Glede na
podatke vpisa v septembru 2015, ko je bilo vpisanih 1021 otrok, je bilo stanje za 1. 9. 2016
slabše, saj je bilo vpisanih 28 otrok manj. Zaradi povečanega vpisa iz preteklih let je vrtec še
vedno deloval tudi na nekaj začasnih lokacijah bližnjih šol (Budanje, Lokavec), na Colu pa je
vrtec po prenovi pridobili še oddelek prvega starostnega obdobja. S 1. 4. 2017 je v občini
Ajdovščina delovalo 42 oddelkov, v občini Vipava pa 14 oddelkov, kar skupaj pomeni 56
oddelkov.
V šolskem letu 2017/18 se je v vrtec vpisalo 154 otrok prvega starostnega obdobja (1 do 3 let)
in 95 otrok drugega starostnega obdobja (3 do 6 let), skupaj 249 otrok. Število vseh vpisanih
otrok v Otroški vrtec Ajdovščina za dan 1. 9. 2017 je znašalo skupno 1034 otrok. Glede na
podatke vpisa v septembru 2016, ko je bilo vpisanih 993 otrok, je stanje za 1. 9. 2017 boljše,
saj je vpisanih 41 otrok več. Vrtec je še vedno deloval tudi na nekaj začasnih lokacijah bližnjih
šol (Budanje, Lokavec). S 1. 9. 2017 je v občini Ajdovščina delovalo 42 oddelkov, v občini
Vipava pa 13,5 oddelkov, od oktobra dalje pa 14 oddelkov, skupaj 56 oddelkov.
V šolskem letu 2018/19 se je v vrtec vpisalo 180 otrok prvega starostnega obdobja (1 do 3 let)
in 84 otrok drugega starostnega obdobja (3 do 6 let), skupaj 264 otrok. Za sprejem med letom
so prejeli 36 vlog. Število vseh vpisanih otrok v Otroški vrtec Ajdovščina za dan 1. 9. 2018 je
znašalo skupno 987 otrok. Opazen je trend povečevanja števila otrok, ki imajo odloženo
šolanje – 20 otrok, rojenih leta 2012 je ostalo v vrtcu. Vrtec je še vedno deloval tudi na nekaj
začasnih lokacijah bližnjih šol (Budanje, Lokavec). S 1. 9. 2018 je v občini Ajdovščina delovalo
41 oddelkov, v občini Vipava pa 13,5 oddelkov, od januarja dalje pa v občini Ajdovščina 42 in
v občini Vipava 14 oddelkov, torej skupaj 56 oddelkov.
Za šolsko leto 2019/20 je v vrtec vpisanih 166 otrok prvega starostnega obdobja (1 do 3 let) in
92 otrok drugega starostnega obdobja (3 do 6 let). Za sprejem med letom so prejeli 52 vlog.
Število vseh vpisanih otrok v Otroški vrtec Ajdovščina za dan 01. 09. 2019 znaša skupno
1008 otrok, oblikovanih bo 56 oddelkov. Tudi za prihajajoče šolsko leto se pričakuje, da bo
okrog 33 otrok, rojenih leta 2013, ostalo v vrtcu, zaradi odložitve všolanja v prvi razred, kar je
za 13 otrok več kot v preteklem letu. S 1. 9. 2019 bo v občini Ajdovščina delovalo 42 oddelkov,
v občini Vipava pa 14 oddelkov.

Tabela 2: Odstotek vključenosti otrok v Otroški vrtec Ajdovščina po letih
Občina Ajdovščina
Občina Vipava

rojeni
931
271

2007/2008
vpisani
509
146
655

%
54,7
53,9

rojeni
977
292

2008/2009
vpisani
556
180
736

%
56,9
61,6

rojeni
989
314

2009/2010
vpisani
600
210
810

%
60,7
66,9

Občina Ajdovščina
Občina Vipava

rojeni
1032
317

2010/2011
vpisani
641
229
870

%
62,1
72,2

rojeni
1120
335

2011/2012
vpisani
710
238
948

%
63,39
71,0

rojeni
1183
354

2012/2013
vpisani
735
247
982

%
62,1
69,8

Občina Ajdovščina
Občina Vipava

rojeni
1241
348

2013/2014
vpisani
714
236
950

%
57,53
67,82

rojeni
1269
363

2014/2015
vpisani
754
247
1001

%
59,42
68,04

rojeni
1273
344

2015/2016
vpisani
772
249
1021

%
60,6
72,4

Občina Ajdovščina
Občina Vipava

rojeni
1222
335

2016/2017
vpisani
763
230
993

%
62,43
68,65

rojeni
1203
340

2017/2018
vpisani
787
246
1033

%
65,42
72,35

rojeni
1137
331

2018/2019
vpisani
746
249
995

%
65,61
75,23

Iz Tabele 2 je razvidno, da je delež vključenosti otrok v vrtec za območje občine Ajdovščina
od leta 2007/2008 pričel rasti in se v zadnjih dveh letih ustalil na okrog 65%. Odstotek
vključenosti otrok v predšolsko varstvo je v občini nižje od povprečja v državi, ki znaša 81,7%).
Na začetku šolskega leta 2018/19 je bilo v vrtce v Sloveniji vključenih 87.147 otrok, to je bilo
81,7 % vseh otrok, starih 1–5 let. V zadnjem desetletju, od 2008/09 do 2018/19, se je število
otrok v vrtcih povečalo za tretjino: s 65.966 (2008/09) na 87.147 (2018/19). Predšolsko vzgojo
je izvajalo 968 vrtcev in njihovih enot, od tega 852 javnih in 116 zasebnih. Velika večina otrok
je obiskovala javne vrtce (94,4 %). (Vir: Statistični urad RS, podatki izhajajo iz š.l. 2018/2019)
Evropski strateški cilj, zapisan v dokumentu Izobraževanje in usposabljanje 2020, predvideva,
da naj bi bilo do leta 2020 v predšolsko izobraževanje vključenih 95 % štiri- in petletnih otrok.
Slovenija tega cilja še ni dosegla, se mu pa vztrajno bliža. V šolskem letu 2018/19 je vrtec
obiskovalo 93,5 % otrok te starosti, kar je za sedem odstotnih točk več kot pred desetimi leti.
Tudi vključenost najmlajših (tj. otrok, starih eno in dve leti) v vrtce se povečuje; v 2018/19 je
vrtce obiskovalo 65,5 % otrok te starosti (v 2008/09 polovica). (Vir SURS)
Tabela 3: Vključenost otrok 2. starostnega obdobja (v odstotkih)
Šolsko leto

rojeni

vpisani

2014/2015
2015/2016
2016/2017
2017/2018
2018/2019

721
768
758
713
675

550
598
571
574
512

odstotek
vključenosti (%)
76,28
77,86
75,33
80,50
75,85

V Ajdovski občini je po podatkih Otroškega vrtca Ajdovščina za leto 2018/19 v vrtec vključenih
75,85% otrok drugega starostnega obdobja, kar pomeni, da niti če upoštevamo celotno
populacijo otrok drugega starostnega obdobja 3-6, cilja ne dosegamo.
CILJA:
- povečati delež vključenosti predšolskih otrok drugega starostnega obdobja v vrtec in
sicer na 85% vključenih otrok te starosti do leta 2023

-

vsako leto zagotoviti dovolj prostorskih kapacitet za vključitev v vrtec vseh otrok iz
občine Ajdovščina, katerih starši ali skrbniki bodo to želeli (brez odklonjenih otrok)

UKREPI:
- novogradnja 15 do 20 oddelčnega vrtca na območju mesta Ajdovščina do 2022
- zagotavljanje vrtčevskih prostorov v nenamenskih stavbah
- sofinanciranje novih obogatitvenih dejavnosti za otroke, kot so odprta vrata, igralne
urice, ure pravljic, gledališki ali lutkovni abonma, dejavnosti v kulturnih ustanovah
(programi galerij, muzejev, ki so namenjeni predšolskim in mlajšim šolskim otrokom) in
podobno.
KAZALNIKI:
- odstotek vključenih predšolskih otrok drugega starostnega obdobja v predšolsko
vzgojo
- finančna vrednost in število sofinanciranih dejavnosti

2.2. PREGLED PROSTORSKIH POGOJEV
Vrtec na Ribniku – star objekt
Vrtec se nahaja v mestu Ajdovščina, neposredno ob soseski Ribnik. Zgrajen je bil leta 1982.
Stavba vrtca je v celoti pritlična, brez podkletitve. Zunanje igrišče meri cca 3.160 m2 (tlakovan
atriji cca 960 m2) in je v celoti ograjeno.
V vrtcu je skupaj 12 igralnic, katerih povprečna velikost znaša 42,85m2 in en večnamenski
prostor, površine 46,4 m2. Poleg vsake igralnice se nahaja tudi garderoba in sanitarije za
otroke. Vsaka igralnica ima neposreden dostop na zunanji, zavetrni atrij. V vrtcu se nahajajo
tudi upravni prostori in pa kuhinja ter pralnica in likalnica. Vrtec ima skupaj 1.425,30 m2
notranjih površin.
c) prostori za strokovne delavce
RIBNIK – star objekt
IGRALNI PROSTORI
Igralnice
večnamenski prostor

štev
12
1

skupaj igralne površine
igralna površina na otroka po
normativu*
*normativ 22 otrok/oddelek

m2
514,2
46,4
560,6
2,12

stanje 2019/2020
dejansko število igralnic
dejansko število vpisanih otrok

12
231

dejanska igralna površina na otroka

2,42

OSTALI PROSTORI
a) prostori za otroke
Garderobe
sanitarije za otroke
b) skupni prostori za otroke
Knjižnica

11
14

140,0
0
96,00

1

12,8

prostor za svetovalno delo
shramba za vrtna igrala
kabineti, shramba za rekvizite
kabinet za vzgojna sredstva
garderobe za osebje,
sanitarije osebje
d) upravni prostori

1
1
8
1
3
2

5,2
9,8
56
5,9
19,2
5,6

pisarna ravnatelja
administracija
računovodstvo
arhiv
e) gospodarski prostori

1
1
1
1

27,6
21,7
23,7
5,8

kuhinja
likalnica, pralnica

60,5
37,4

ostalo

99,5

KOMUNIKACIJE

238

Glede na zahtevane prostorske normative bi morali za ohranitev 12 oddelkov, vrtcu dozidati
še 232 m2 igralnih površin (za 12 oddelkov se potrebuje 792 m2 igralnih površin) oziroma
kapaciteto vrtca znižati na 8 oddelkov (4 manj).
skupaj potrebne
igralne površine
razlika med
(m2) ob
potrebnimi in
nespremenjenem
število igralnic ob
dejanskimi
številu oddelkov
nespremenjeni
površinami (m2)
(12)
površini
792

232

8,49

Predlagani ukrepi za zagotovitev ustrezne igralne površine:
Dozidava večnamenskega prostora je možna edino s posegom v otroško igrišče. Dodatnih
oddelkov na lokaciji Ribnik I ne bi zagotavljali zaradi doseženega vrha koncentracije
predšolskih otrok na tem območju. Stavba je tudi energetsko zelo potratna. Nujna je sanacija
strehe, saj se ob večjih deževjih pojavljajo puščanja, ki se jih sicer skuša sprotno sanirati.
Streha je potrebna tudi izolacije z vidika prihrankov pri energiji. Vrtec bo potrebno v celoti
prenoviti; v okviru prenove se bo zagotovilo vse ustrezne igralne površine.
Vrtec na Ribniku – nov objekt
Vrtec se nahaja v mestu Ajdovščina, neposredno ob Vrtcu Ribnik – star objekt. Zgrajen je bil
leta 2014.
Stavba vrtca je v celoti pritlična, z zakloniščem. Zunanje igrišče meri cca 1.740 m2 in je v celoti
ograjeno.
V vrtcu so skupaj 4 igralnice, katerih povprečna velikost znaša 43,87m2 in en večnamenski
prostor v površini 100,98 m2. Poleg vsake igralnice se nahajajo sanitarije za otroke in
garderobe. Vsaka igralnica ima neposreden dostop na pokrito teraso. V vrtcu se nahajajo tudi
prostori za strokovne delavce in lastna kuhinja. Vrtec ima skupaj 673,10 m2 notranjih površin.
Pod prostori vrtca se nahaja zaklonišče v velikosti 108,71 m2, ki se v mirodobnem obdobju
uporablja za skladiščenje živil in arhiv.
c) prostori za strokovne delavce
RIBNIK – nov objekt
IGRALNI PROSTORI
Igralnice
večnamenski prostor

štev
4
1

skupaj igralne površine
igralna površina na otroka po
normativu*
*normativ 22 otrok/oddelek
stanje 2019/2020
dejansko število igralnic
dejansko število vpisanih otrok
dejanska igralna površina na
otroka

m

2

175,51
100,98

1
1
1
4

8,34
10,48
10,56
12,49

276,49
3,14

4
65
4,25

3
5

d) gospodarski prostori
kuhinja

26,45

ostalo

34,27

KOMUNIKACIJE

OSTALI PROSTORI
a) prostori za otroke
Garderobe
sanitarije za otroke
b) skupni prostori za otroke
terasa

kabineti, shramba za rekvizite
kabinet za vzgojna sredstva
rekviziti
sanitarije osebje

35,2
63,28
90,33

105,21

Vrtec ustreza prostorskim normativom.
Vrtec ob Hublju
Vrtec se nahaja v mestu Ajdovščina, neposredno ob soseski Ob Hublju. Zgrajen je bil leta
1975.
Stavba vrtca je v celoti pritlična, brez podkletitve. Zunanje igrišče meri cca 2.306 m2 in je v
celoti ograjeno.
V vrtcu je skupaj 11 igralnic, katerih povprečna velikost znaša 40,84 m2. Večnamenskega ali
osrednjega prostora vrtec nima. Poleg vsake igralnice se nahajajo sanitarije za otroke,
garderobe so poleg igralnic samo v najdaljšem kraku vrtca. Vsaka igralnica ima neposreden
dostop na zunanji, zavetrni atrij. V vrtcu se nahajajo tudi pisarniški prostori in centralna kuhinja
ter pralnica in likalnica. Vrtec ima skupaj 1.105,27 m2 notranjih površin.
OB HUBLJU

štev

c) prostori za strokovne delavce

m2

IGRALNI PROSTORI
Igralnice
večnamenski prostor

11

skupaj igralne površine
igralna površina na otroka po
normativu*
*normativ 22 otrok/oddelek

452,66
452,66
1,87

stanje 2019/2020
dejansko število igralnic
dejansko število vpisanih otrok
dejanska igralna površina na
otroka
OSTALI PROSTORI
a) prostori za otroke
Garderobe
sanitarije za otroke
b) skupni prostori za otroke
Knjižnica

11
213
2,12

kabineti
kabinet osebje
kabinet za didaktični material
garderobe za osebje, wc
sanitarije osebje
d) upravni prostori
zbornica
administracija
e) gospodarski prostori

109,09
87,90

1

19,6

36,54
6,82
9,37
16,21
8,36

1
2

20
19,7

centralna kuhinja
likalnica, pralnica

74,63
24,84

ostalo

76,99

KOMUNIKACIJE
4
12

5
1
2
3
4

142,56

Glede na zahtevane prostorske normative bi morali za ohranitev 11 oddelkov, vrtcu dozidati
še 273,34 m2 igralnih površin (za 11 oddelkov se potrebuje 726 m2 igralnih površin) oziroma
kapaciteto vrtca znižati na 6 oddelkov (5 manj).
skupaj potrebne
igralne površine
(m2) ob
nespremenjenem
številu oddelkov
(11)
726

razlika med
potrebnimi in
dejanskimi
površinami
(m2)
273,34

število igralnic
ob
nespremenjeni
površini
6,86

Predlagani ukrepi za zagotovitev ustrezne igralne površine:
Pridobitev večnamenskega prostora. Ta prostor bi lahko pridobili z izgradnjo prizidka ob vhodu
v vrtec ali v obstoječi stavbi v srednjem traktu, kjer bi s podrtjem dveh osrednjih sten iz treh
igralnic pridobili večnamenski prostor. Enota Ob Hublju bi ob enaki notranji igralni površini
nastala 8 oddelčna, kar pomeni notranjo prenovo srednjega trakta (v I in III traktu bi ostale po
štiri igralnice). Izvedba predvidena leta 2023.

Oddelki v dijaškem domu Srednje šole Veno Pilon Ajdovščini
Oddelki vrtca so bili s šolskim letom 2011/2012 urejeni v pritličju dijaškega doma Srednje šole
Veno Pilon Ajdovščina. Kot zunanje površine se je ogradilo cca 150 m2 notranjega atrija med
dijaškim domom in jedilnico.
Prostori vrtca so urejeni v pritličju južnega kraka dijaškega doma Srednje Šole. Uredil se je
prostor za 3 oddelke, skupaj s sanitarijami in garderobo. Vrtec koristi svoj vhod, prostori so
funkcionalno ločeni od ostalih prostorov. V sklopu prostorov je urejena tudi manjša razdelilna
kuhinja. Prostori, ki so urejeni samo za vrtec obsegajo 150,7 m2 notranjih površin.

DIJAŠKI DOM SREDNJE ŠOLE
IGRALNI PROSTORI
Igralnice
skupaj igralne površine
igralna površina na otroka po normativu*
* v nenamenskih stavbah je normativ za igralno površino min
1,5 m2/otroka
stanje 2019/2020
dejansko število igralnic
dejansko število vpisanih otrok

štev

dejanska igralna površina na otroka
OSTALI PROSTORI
a) prostori za otroke
Garderobe

2,81

sanitarije za otroke
e) gospodarski prostori
razdelilna kuhinja
KOMUNIKACIJE

3

m2
101,25
101,25
1,53

3
36

1

13,50

3

19,35

1

13,5
3,1

Prostori vrtca so urejeni skladno z določbami poglavja »Ureditev prostorov vrtca v stavbah, ki
niso grajene namensko za vrtec« 57. do 61. člena Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca. Odbor za družbene zadeve OS Občine
Ajdovščina je na svoji 31. seji, dne 19. 3. 2014 sprejel mnenje, da podpira delovanje javnega
vrtca OV Ajdovščina v prostorih srednje šole Veno Pilon tudi v nadaljnjih letih in, da oddelke
vrtca na srednji šoli upošteva kot prostore, ki imajo optimalne pogoje za delovanje vrtca za
otroke prvega starostnega obdobja.

Dislocirana enota Budanje
Nahaja se v zgornjem delu naselja Budanje na vzpetini. Oddelek vrtca je bil zgrajen leta 2007
in sicer v okviru podružnične šole Budanje. Urejeno je koriščenje telovadnice šole. Zunanje
igrišče z igrali je urejeno pred vrtcem, meri cca 150 m2 (tlakovana terasa 24 m2) in je ograjeno.
Prostori vrtca so urejeni v pritličju stavbe. Igralna površina je zagotovljena skladno s
pravilnikom.
Oddelek ima svojo garderobo in sanitarije. Vrtec ima skupaj notranjih površin 109,19 m2 (+
oddelek urejen v 56,78 m2 veliki učilnici). Vrtec souporablja šolsko jedilnico in razdelilno
kuhinjo.

BUDANJE

m2

štev

IGRALNI PROSTORI

igralnice
skupaj igralne površine

1

66,7
66,7
3,00

1

56,78

*normativ 22 otrok/oddelek
urejena dodatna igralnica v učilnici ob
obstoječi igralnici.

igralna površina na otroka po
normativu*

2,58

* v nenamenskih stavbah je normativ za igralno
površino min 1,5 m2/otroka

stanje 2019/2020

dejansko število igralnic
dejansko število vpisanih otrok
dejanska igralna površina na otroka

2
29
1,95

OSTALI PROSTORI

a) prostori za otroke
garderobe
sanitarije za otroke
c) prostori za strokovne delavce
sanitarije za osebje
kabinet in shramba za rekvizite

1
1

11,94
8,90

3
1

4,32
17,33

S šolskim letom 2010/2011 se je en dodaten oddelek uredil v učilnici šole, ki je neposredno ob
igralnici, v šolskem letu 2011/2012 pa še tretji oddelek vrtca, ki je bil urejen v prostorih
knjižnice. S šolskim letom 2014/2015 je bil zaradi prostorske stiske šole tretji oddelek ukinjen.
Prostori vrtca v učilnici šole so urejeni skladno z določbami poglavja »Ureditev prostorov vrtca
v stavbah, ki niso grajene namensko za vrtec« 57. do 61. člena Pravilnika o normativih in
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.
Na lokaciji s šolskim letom 2019/2020 delujeta dva oddelka.

Dislocirana enota Col
Prostori vrtca Col so urejeni v stavbi bivšega Zadružnega doma. Zunanje igrišče je urejeno na
vzhodni strani stavbe (neposreden dostop iz igralnice) in zajema površino 229 m2, ter je
ograjeno.
Vrtec Col se je v letu 2016 prenovil – poleg igralnice v pritličju se je v zgornjem nadstropju
uredila še ena igralnica – vrtec s šolskim letom 2019/2020 deluje z dvema oddelkoma.
Rekonstrukcija je obsegala:
• V pritličju: ureditev prostorov igralnice za prvo starostno obdobje, sanitarij za otroke,
garderobe in razdelilne kuhinje.
• V nadstropju: ureditev prostorov igralnice za drugo starostno obdobje, sanitarij za
otroke, garderobe, sanitarij za zaposlene, pralnice, kotička za starše ter dodatnega
prostora za dejavnosti otrok.
• V mansardi: umestitev naprav prezračevalnega sistema.
• Zunaj: ureditev pokrite terase z dostopom iz igralnice v pritličju in ureditev sanitarij za
otroke ter shrambe za rekvizite na zunanjem igrišču, v samostojnem objektu, ki je
toplotno izoliran in ogrevan.

COL
IGRALNI PROSTORI
igralnice
skupaj igralne površine
*normativ 22 otrok/oddelek
stanje 2019/2020
dejansko število igralnic
dejansko število vpisanih otrok
dejanska igralna površina na otroka

štev
2

m2
122,65
140,10
3,27

2
40
3,50

OSTALI PROSTORI
a) prostori za otroke
garderobe

1

17,6

sanitarije za otroke

1

6,26

c) prostori za strokovne delavce
wc za osebje
e) gospodarski prostori

1

5,3

razdelilna kuhinja

1

9,50

Ostalo komunikacije

62,6

Vrtec ustreza prostorskim normativom.

Dislocirana enota Črniče
Vrtec Črniče je v lastni stavbi, ki je bila zgrajena v letih 1920-25 namensko za otroški vrtec.
Dozidan in adaptiran je bil leta 2002. Stavba ima pritličje in nadstropje. Zunanje igrišče je
urejeno na severni strani stavbe in zajema površino cca 230 m2, ter je ograjeno. Stavba ima
tudi deloma pokrito teraso (17,74 m2 pokrite in 16,66 m2 nepokrite terase).
Prostori vrtca so urejeni v pritličju stavbe. Urejeni sta igralnici za obe starostni obdobji. Obe
igralnici imata neposreden dostop v večnamenski prostor in na deloma pokrito zunanjo teraso.
Igralnici imata skupno garderobo, ki je urejena v večnamenskem prostoru in sanitarije, prostori
imajo manjšo razdelilno kuhinjo. V nadstropju se nahaja kurilnica in shramba za vrtna igrala.
Vrtec ima skupaj 200,19 m2 notranjih površin.
ČRNIČE
IGRALNI PROSTORI
igralnice
večnamenski prostor

štev
2
1

skupaj igralne površine
*normativ 22 otrok/oddelek
stanje 2019/2020
dejansko število igralnic
dejansko število vpisanih otrok
dejanska igralna površina na otroka
OSTALI PROSTORI
a) prostori za otroke

m2
77,53
27,21
104,74
2,38

2
34
3,08

garderobe

1

2,70

sanitarije za otroke

1

19,75

c) prostori za strokovne delavce

sanitarije za osebje
kabinet in prostor za rekvizite
shramba za vrtna igrala
e) gospodarski prostori
razdelilna kuhinja

2
1
1

5,18
14,81
16,6

1

11,61

ostalo

15,31

KOMUNIKACIJE

9,49

Glede na zahtevane prostorske normative bi morali v vrtcu zagotoviti še 27,26 m2 igralnih
površin (za 2 oddelka se potrebuje 132 m2 igralnih površin).
razlika med
potrebnimi in
dejanskimi
površinami
(m2)

skupaj potrebne
igralne površine
(m2)
132

27,26

Predlagani ukrepi za zagotovitev ustrezne igralne površine:
Obstoječa lokacija vrtca ni ustrezna, saj ne omogoča širitve prostorov, v objektu se stalno
pojavlja vlaga, zato bo treba to dislocirano enoto nadomestiti.
Dislocirana enota Selo
Stavba vrtca v Selu je bila v letu 2010 zgrajena v celoti na novo. Je pritlična in nepodkletena.
Zunanje igrišče je urejeno na vzhodni strani stavbe, skupaj zajema površino cca 225 m2, ter je
ograjeno. Stavba ima tudi pokrito teraso za otroke prvega starostnega obdobja (24 m2).
Prostori vrtca so urejeni tako, da je omogočen z obeh igralnic neposreden dostop na ograjen
atrij, preko tega pa tudi na otroško igrišče. Urejeni sta igralnici za obe starostni obdobji. Ob
igralnicah je garderoba, zagotovljen je skupen osrednji prostor. Kuhinja je razdelilna. Vrtec ima
skupaj 236,5 m2 notranjih površin. Igralna površina za dva oddelka je zagotovljena skladno s
pravilnikom.
SELO

štev

m2

IGRALNI PROSTORI
igralnice
osrednji prostor
skupaj igralne površine
*normativ 22 otrok/oddelek
stanje 2019/2020
dejansko število igralnic
dejansko število vpisanih otrok
dejanska igralna površina na otroka

2
1

80
57,6
137,6
3,13

3
52
2,64

OSTALI PROSTORI
a) prostori za otroke
garderobe

1

16,00

sanitarije za otroke

1

18,10

c) prostori za strokovne delavce
sanitarije za osebje
kabinet in shramba za pripomočke
garderoba za osebje
e) gospodarski prostori

1
2
1

2,7
20
3,2

razdelilna kuhinja

1

ostalo

17,6
4,1

KOMUNIKACIJE

17,2

S šolskim letom 2011/2012 se je še en oddelek začasno uredil v osrednjem prostoru (skupaj
3 oddelki).
Predlagani ukrepi za zagotovitev ustrezne igralne površine:
Sprostitev večnamenskega prostora. Vrtcu manjka ena igralnica, saj je od leta 2011 na tej
lokaciji veliko povpraševaje po vrtcu in dva oddelka ne zadoščata, zato je večnamenski prostor
preurejen v igralnico. Ni možnosti širitve stavbe, saj je umeščena med sosednje objekte.
Možna je rešitev z izgradnjo novega vrtca v predvidenem skupnem središču zahodnega dela
občine, ki bi razbremenil večnamenski prostor vrtca Selo.

Dislocirana enota Vipavski Križ
Vrtec je bil obnovljen v letu 1995, nahaja se v šolski stavbi. Za vrtec je bilo s šolskim letom
2011/2012 urejeno zunanje igrišče ob igrišču v Vipavskem Križu. Ima cca 170 m2 ograjenih
površin.
Ima dve igralnici za otroke drugega starostnega obdobja in sicer v pritličju in nadstropju. Vrtec
skupaj s šolo souporablja večnamenski prostor. Sanitarije za otroke in garderobe so
neposredno ob igralnicah. Skupaj s šolo ima v souporabi tudi razdelilno kuhinjo. Vrtec ima
skupaj 102 m2 svojih notranjih površin.
VIPAVSKI KRIŽ

m2

štev

IGRALNI PROSTORI

igralnice
večnamenski prostor
skupaj igralne površine

2
souporaba

*normativ 22 otrok/oddelek

92
148
92
2,09**

**glede na to da souporabljajo
večnamenski prostor je mogoče šteti, da je
zagotovljenih dovolj normativnih površin
stanje 2019/2020

dejansko število igralnic
dejansko število vpisanih otrok
dejanska igralna površina na
otroka

2
42
2,19

OSTALI PROSTORI

a) prostori za otroke
garderobe
sanitarije za otroke
c) prostori za strokovne delavce
sanitarije za osebje souporaba

4

10,00

Prostori vrtca so urejeni skladno z določbami poglavja »Ureditev prostorov vrtca v stavbah, ki
niso grajene namensko za vrtec« 57. do 61. člen Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Oddelki na podružnici šole v Lokavcu
Oddelek vrtca je bil s šolskim letom 2009/2010 urejen v stavbi podružnice Osnovne šole Danila
Lokarja v Lokavcu. Urejeno je koriščenje telovadnice. Posebnega zunanjega igrišča z igrali
vrtec nima.
Prostori vrtca so urejeni v učilnici v pritličju stavbe. Zagotovljeno imajo svojo garderobo in
sanitarije, ki so ob učilnici, souporabljajo pa jedilnico in razdelilno kuhinjo. Vrtec je urejen na
97m2 in souporablja prostore površine 86,4m2.
LOKAVEC

m2

štev

IGRALNI PROSTORI
igralnice
skupaj igralne površine
igralna površina na otroka po normativu*
* v nenamenskih stavbah je normativ za igralno površino min
1,5m2/otroka
stanje 2019/2020
dejansko število igralnic
dejansko število vpisanih otrok
dejanska igralna površina na otroka

1

64
64
2,90

1
21
3,04

OSTALI PROSTORI
a) prostori za otroke
garderobe

1

13,00

sanitarije za otroke

1

20,00

e) gospodarski prostori
razdelilna kuhinja

souporaba

22,4

jedilnica

souporaba

64

Prostori vrtca so urejeni skladno z določbami poglavja »Ureditev prostorov vrtca v stavbah, ki
niso grajene namensko za vrtec« 57. do 61. člen Pravilnika o normativih in minimalnih
tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca.

Analiza:
Poleg povečanega vpisa, ki terja od občin, da v relativno kratkem času uspejo zagotoviti dovolj
vrtčevskih prostorov, je država s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za
prostor in opremo vrtca določila še, da je s 1.9.2010 potrebno v vrtcih zagotoviti praviloma
4 m2, vendar ne manj kot 3 m2 notranje igralne površine na otroka. V notranjo igralno površino
se šteje vsa površina namenjena vzgojnim dejavnostim otrok v stavbi vrtca, npr. igralnica,
dodatni prostor za dejavnosti otrok in osrednji prostor. Osnova za izračun igralne površine je
22 otrok na oddelek. Če so prostori vrtca urejeni v nenamenskih stavbah (v stavbah šole,
dijaškega doma), mora biti igralna površina tolikšna, da je za enega otroka na voljo najmanj
1,5 m2.
21.4.2017 je bil v Uradnem listu objavljen Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o
normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, ki 22. členu prehodnih
in končnih določb določa, da je po določbah Pravilnika možno, da občina ustanoviteljica za
vrtce, ki zaradi zagotovitve normirane notranje igralne površine, ne bi mogli sprejeti vseh
vpisanih otrok, sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, vendar ne manjši od 3 m2 na
otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m2 na otroka za otroke od drugega do tretjega
leta starosti in 1,75 m2 na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v šolo. K sklepu
si mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za področje predšolske vzgoje. Odstopanje od
normativa lahko traja najdlje do 1. septembra 2023, soglasje ministra, pristojnega za področje
predšolske vzgoje velja za dve šolski leti. Minister, pristojen za področje predšolske vzgoje

izda soglasje na podlagi vloge, iz katere so razvidni podatki o notranji igralni površini za
posamezen vrtec, če ima občina sprejet dokument, ki vključuje načrt aktivnosti za zagotovitev
predpisane igralne površine, določene v 19. členu Pravilnika, ki vključuje opredelitev ciljnega
datuma in načrtovan delež vključenih otrok v vrtce in če ima vrtec zaradi pomanjkanja prostora
odklonjene otroke.
Zakon o vrtcih v 10. členu določa, da je v primeru, če na območju občine stalnega prebivališča
staršev ni vrtca, ki izvaja javno službo, oziroma vrtec nima prostih mest, starši pa izrazijo
interes za vključitev v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s standardi in normativi
oblikoval en oddelek, lokalna skupnost dolžna najkasneje v 30 dneh začeti postopek za
zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo.
Kot je razvidno iz priloženega pregleda v vseh naših vrtcih normativa najmanj 3m2/otroka ne
dosegamo. S sklepom MIZŠ omogočamo nemoten sprejem in vključitev v vrtec vseh otrok s
1.9.2019, sicer bo potrebno vpis omejiti, kar pomeni, da v vrtec ne bi mogli sprejeti vseh
vpisanih otrok. Otrok vpisanih za kasnejše datume, kljub povečanemu normativu ne bomo
mogli sprejeti.
Predvidene potrebne investicije v vrtčevske prostore:
Glede na podatke bo potrebno zagotoviti: v vrtcu Ribnik – star objekt še 232 m2 površine, v
vrtcu Ob Hublju še 273,34 m2 površine, v vrtcu Črniče še 27,26m2, da bi lahko zadostili
predpisanim normativom. V vrtcu Selo imamo uradno dve igralnici. Zaradi večjih potreb po
vpisu imamo skupni prostor preurejen v igralnico že od prvega leta izgradnje vrtca dalje.
CILJI:
- uskladitev igralne površine skladno z normativi do leta 2023
UKREP:
- izgradnja novega večjega vrtca v mestu Ajdovščina (15 do 20 oddelčnega) do 2022
- zagotovitev večnamenskega prostora v vrtcu Ob Hublju do 2023
- prenova vrtca na Ribniku I
- izgradnja novega vsaj 3 oddelčnega vrtca v predvidenem skupnem središču
zahodnega dela občine
- zagotavljanje vrtčevskih prostorov na lokaciji Srednje šole Veno Pilon in po potrebi v
ostalih nenamenskih stavbah (šolskih stavbah)
- investicijska vlaganja skladno s prioritetami
KAZALNIKI:
- povečana igralna površina glede na šolsko leto 2016/17

2.3. CENE OTROŠKEGA VRTCA AJDOVŠČINA
Oblikovanje cene programa:
Način oblikovanja cene programa v vrtcu določa Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen
programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Pravilnik določa metodologijo, po kateri se
določajo splošni elementi za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo. Kot
elementi za oblikovanje cen programov se upoštevajo:
- stroški dela zaposlenih v vrtcu,
- stroški materiala in storitev,
- stroški živil za otroke.

Posamezni elementi se pri oblikovanju cene dnevnega, poldnevnega in krajšega programa
uporabljajo sorazmerno z dolžino trajanja programa.
Na podlagi Zakona o vrtcih se programi predšolske vzgoje financirajo iz:
- javnih sredstev
- sredstev ustanovitelja
- plačil staršev ter
- donacij in drugih virov.
Osnova za plačilo staršev in sredstev ustanovitelja je cena programa, v katerega je vključen
otrok. Zakon o vrtcih določa tudi, da cene programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, predlaga
vrtec, določi pa pristojni organ občine ustanoviteljice - predlog vrtca za uskladitev oziroma
povišanja cen mora občina ustanoviteljica obravnavati najpozneje v 60 dneh po predložitvi
predloga.
Cene programov, oblikovane po tej metodologiji, so podlaga za izračun plačila staršev in
izračun razlike med ceno programa in plačilom staršev, ki jo je vrtcu v skladu z 28. členom
Zakona o vrtcih dolžna zagotavljati lokalna skupnost, v kateri ima stalno prebivališče skupaj z
otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj
eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec
za dohodnino v Republiki Sloveniji.
Stroški dela se obračunajo le za število zaposlenih, potrebnih za izvajanje programa v skladu
s predpisanimi normativi, ki jih določajo zakon (Zakon o vrtcih) in na njegovi podlagi sprejeti
podzakonski predpisi (Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti
predšolske vzgoje) ter v skladu s potrjeno sistemizacijo. Stroški dela vključujejo plače, obvezne
prispevke delodajalca in druge stroške dela kot so regres, povračila stroškov prehrane med
delom, prevoza na delo in z dela, jubilejne nagrade, odpravnine ob upokojitvi, solidarnostne
pomoči.
Stroški materiala in storitev so
- funkcionalni stroški objektov: ogrevanje, elektrika, plin, voda, komunalne storitve,
nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, čiščenje prostorov, tekoče vzdrževanje
prostorov in opreme, zavarovalne premije, varovanje objektov, uporaba in vzdrževanje
vozil za prevoz hrane
- funkcionalni stroški osnovne dejavnosti: didaktična sredstva in igrače, stalno strokovno
izpopolnjevanje v skladu s kolektivno pogodbo, obvezne zdravstvene storitve in varstvo
pri delu, hišno perilo, pisarniško poslovanje, drobni inventar
- drugi specifični namenski stroški.
Stroški živili so stroški za nabavo hrane za otroke za poldnevni in celodnevni program.
Med elemente cene ne sodijo: stroški za investicijsko vzdrževanje in investicije, ki jih vrtcu v
skladu z zakonom zagotavlja lokalna skupnost in vsi drugi stroški, ki niso neposredno povezani
z izvajanjem programa v okviru javne službe (odpravnine presežnim delavcem, zagotavljanje
sredstev za delo sindikalnih zaupnikov, zaposlitve delavcev, s katerimi se presegajo predpisani
normativi, sredstva za obnovo obrabljene opreme, pohištva in delovnih priprav, nadomestila
delovnim invalidom za čas čakanja na drugo ustrezno delo, stroški sodnih postopkov,
poravnava odškodnin na podlagi izvršilnega naslova, dodatni stroški za otroke s posebnimi
potrebami (spremljevalec gibalno oviranih otrok..). Stroške, ki niso v cenah programov, vrtcem
krije občina ustanoviteljica iz svojega proračuna.
Na podlagi metodologije mora biti ekonomska cena izračunana na število otrok, ki je določeno
kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelkov, ne glede na to, koliko otrok je
dejansko vključenih v oddelek. To pomeni, da je v primeru, da je število otrok v oddelkih manjše
od števila, ki je določeno kot najvišji normativ za oblikovanje posamezne vrste oddelka, občina

dolžna vrtcu zagotavljati sredstva v višini cene programa brez živil za število otrok, ki
predstavlja razliko med dejanskim številom otrok v oddelku in najvišjim normativom. Vsako
prazno mesto do maksimalnega normativa je torej breme občine, zato je potrebno oblikovati
oddelke čimbolj racionalno.
Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo, nalaga
občinam obveznost, da natančnejša pravila o odsotnostih otrok in načinih obračunavanja v teh
primerih določi s sklepom (npr. da določijo razloge, ki se štejejo kot opravičena odsotnost, prvi
dan upoštevanja otrokove odsotnosti..). Že na podlagi navedenega Pravilnika se za čas, ko je
otrok odsoten in ne obiskuje vrtca, cena programa zniža za stroške neporabljenih živil. Tako
znižana cena je podlaga za plačilo staršev in plačilo razlike med ceno programa in plačilom
staršev, ki ga krije lokalna skupnost zavezanka. Ima pa občina na podlagi 17. člena
navedenega Pravilnika tudi možnost, da določi za starše dodatne ugodnosti pri obračunu plačil
staršev v primeru otrokove odsotnosti zaradi bolezni oziroma druge opravičene odsotnosti
(npr. poletni izpis..). Če občina staršem prizna popust oziroma nižje plačilo npr. med
počitnicami ali zaradi bolezni, mora hkrati zagotoviti tudi plačilo celotne razlike med plačilom
staršev v času te odsotnosti in ceno programa, razen stroškov živil.
V Občini Ajdovščina smo cene programov vrtca nazadnje uskladili s 1.3.2019.
Cena poldnevnega programa je izračunana iz cen celodnevnih programov v višini 75 % bruto
plače in prispevkov, cena hrane pa je odvisna od cene in števila obrokov, ki so v programu.
Cena ure za daljšo prisotnost otroka v vrtcu, kot je določena za posamezni program, ki jo
plačajo starši, je izračunana ob upoštevanju povprečnega stroška nadure pomočnice
vzgojiteljice v vrtcu.
2017/2019

Primerjava sprejetih cen vrtca (dnevni programi) po letih
1.12.2015

1.3.2017

1.10.2017

1.3.2019

441,07

454,11

465,36

492,65

105,86

308,11

318,66

316,34

333,81

105,52

323,88

354,31

349,40

0,99

DNEVNI PROGRAMI
prvo starostno obdobje
(1 do 3 let)
drugo starostno
obdobje (3 do 6 let)
kombinirani oddelki

indeks

327,95

SESTAVA CENE VRTCA
Stroški dela zaposlenih v povprečni ceni vseh treh programov (prvo, drugo starostno obdobje
in kombinirani oddelek) znašajo v primerjavi z materialnimi stroški cca 80% celotne cene.
Strošek materiala je 10% cene, prav tako znašajo okoli 10% cene živil. Strošek dela vseh
zaposlenih znaša cca 80% cene programa, od tega je cca 78% deleža strokovnega osebja
(vzgojitelji in pomočniki vzgojiteljev), cca 22% stroška pa tehnično osebje (pa ostali zaposleni).

Povprečna cena
Stroški dela skupaj
Strokovno osebje povprečje
Tehnično osebje
Materialni stroški
Stroški živil

% glede na % glede na
celoten
vrednost v povprečno
evrih
ceno
strošek dela
391,33
100,00
314,62
80,32
100,00
246,46
68,16
40,81
36,52

78,33
21,67
10,40
9,28

Iz primerjave cen sosednjih občin lahko razberemo, da je cena vrtca v naši občin primerljiva s
ceno vrtca v ostalih občinah oz. da sodimo nekje v sredino.
Primerjava veljavnih cen programov v javnih vrtcih v drugih občinah:
Ajdovščina - Vipava
Nova Gorica
Tolmin
Šempeter Vrtojba
Cerkno

Prvo
starostno
obdobje
492,65
514,35
506,68
465,60
504,00

drugo
starostno
obdobje
333,81
356,77
377,17
306,84
355,00

CILJI:
- vsaj ohranitev dodatnih ugodnosti pri plačilu vrtca
UKREP:
- zagotovitev sredstev v vsakoletnem proračunu
KAZALNIKI:
- dodatne ugodnosti pri plačilu vrtca

Veljavnost od
1.3.2019
1.4.2019
1.5.2019
1.1.2019
1.1.2019

3. CICIBANOVE URICE
Cicibanove urice so krajši program vrtca (240 -720 ur), organiziran na Osnovni šoli Otlica, ki
ga v celoti financira Občina Ajdovščina. Program Cicibanovih uric na OŠ Otlica poteka dvakrat
ali trikrat tedensko, po 4 ure dnevno, oblikovan je en heterogen oddelek drugega starostnega
obdobja. Program se izvaja dopoldan, v času pouka. Za otroke je organizirana dopoldanska
malica in prevoz domov s šolskim kombijem. Vsako leto je v program cicibanovih uric
vključenih približno 11 otrok.
CILJI:
- ohranitev krajšega programa Cicibanovih uric na OŠ Otlica, ki je v celoti financiran s
strani občine
UKREP:
- zagotovitev sredstev v vsakoletnem proračunu
KAZALNIKI:
- število vključenih otrok v Cicibanove urice

4. RAZVOJNI ODDELEK VRTCA
V letu 1998 sta občini Ajdovščina in Vipava, na podlagi potreb, odločili da ustanovita razvojni
oddelek vrtca za otroke s posebnimi potrebami pri Centru za usposabljanje invalidnih otrok
Janka Premrla Vojka Vipava, kasneje preimenovanem v Center za izobraževanje,
rehabilitacijo in usposabljanje Vipava (v nadaljevanju CIRIUS Vipava). CIRIUS Vipava je bil
pripravljen izvajati ta program za občni, imel je prostore in kadre. Občini sta zagotovili opremo.
Medsebojna razmerja med občinama in CIRIUSom Vipava so bila urejena samo s pogodbo o
financiranju razvojnega oddelka. V letu 2005 je Ministrstvo za šolstvo in šport ugotovilo, da je
potrebno razvojni oddelek tudi statusno urediti – formalno urediti ustanoviteljstvo ali pri
CIRIUSu Vipava ali pri Otroškem vrtcu Ajdovščina. Med predstavniki vseh vpletenih je bilo
dogovorjeno, da ostane razvojni oddelek vrtca pri CIRIUSu Vipava. Ministrstvo za šolstvo in
šport je na podlagi dogovora pripravilo spremembe ustanovitvenega akta (Akt o spremembah
in dopolnitvah Akta o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Center za
usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla-Vojka Vipava«), ki sta ga sprejeli obe občini
(Občina Ajdovščina na seji dne 28.9.2006) in s tem postali soustanoviteljici CIRIUSa Vipava
za razvojni oddelek vrtca. Akt je pričel veljati 20.12.2006. RO je deloval do leta 2007, s šolskim
letom 2007/2008 pa za RO ni bilo predvidenega vpisa otrok, zato je RO začasno prenehal delovati.
S šolskim letom 2012/2013 je bilo delovanje razvojnega oddelka pri CIRIUSu Vipava ponovno
vzpostavljeno.
Na pobudo Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je bil v letu 2013 sklican sestanek,
na katerem so obe občini in zavod obvestili, da Ministrstvo za delo, družino, socialo in enake
možnosti želi, da se v najkrajšem možnem času iz tega zavoda izloči dejavnost
Institucionalnega varstva odraslih, kar pomeni spremembo Akta o ustanovitvi CIRIUS Vipava,
v tej povezavi pa so izpostavili vprašanje soustanoviteljstva občin, saj so bili sedaj mnenja, da
tako soustanoviteljstvo ni nujno potrebno za izvajanje dejavnosti predšolske vzgoje otrok s
posebnimi potrebami (zagotavljanje katere je sicer v pristojnosti občin), ampak je možno
izvajanje te dejavnosti v CIRIUS Vipava za občini zagotoviti tudi na podlagi pogodbe o
izvajanju financiranja programa vrtca za otroke s posebnimi potrebami za posamezno šolsko
leto. Občinski svet Občine Ajdovščina je 8.7.2013 sprejel sklep, da nepreklicno izstopa iz
soustanoviteljskega razmerja do javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda »Center za
usposabljanje invalidnih otrok Janka Premrla-Vojka Vipava. Edina ustanoviteljica zavoda je
tako ponovno postala vlada RS.
Z zavodom CIRIUS od leta 2018 nimamo podpisane pogodbe o sofinanciranju, ker program v
celoti financira Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Stvari še niso dokončno
dorečene, ker je bil sprejet nov Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s
posebnimi potrebami. Občina je s pravilnikom uredila sofinanciranje prevozov predšolskih
otrok vključenih v razvojni vrtec. V letu 2018/19 so v oddelek razvojnega vrtca vključeni štirje
otroci iz Občine Ajdovščina.
CILJI:
- zagotavljanje kakovostne predšolske vzgoje za otroke s posebnimi potrebami
UKREP:
- zagotovitev sredstev v vsakoletnem proračunu
KAZALNIKI:
- delovanje razvojnega oddelka v posameznem šolskem letu

5. ZASEBNI VRTCI
Zasebni vrtci se v primerjavi z javnimi razlikujejo tudi po programih. Program zasebnega vrtca
določi ustanovitelj vrtca na podlagi 13. člena Zakona o vrtcih, pri tem pa se lahko odloči tudi
za program javnih vrtcev. Pred začetkom izvajanja programa mora zasebni vrtec pridobiti
pozitivno mnenje Strokovnega sveta RS za splošno izobraževanje. Zasebnim vrtcem, ki
izvajajo program po posebnih pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori in podobno),
da Strokovni svet RS za splošno izobraževanje pozitivno mnenje, ko ugotovi, da je program
priznalo ustrezno mednarodno združenje.
Zasebni vrtec lahko tako kot javni vrtec začne opravljati dejavnost šele po vpisu v razvid pri
ministrstvu. Za vpis v razvid je treba izkazati izpolnjevanje pogojev, predpisanih za strokovne
delavce, prostor in opremo. Občina lahko, če tako kažejo potrebe v zvezi s predšolsko vzgojo,
zasebnemu vrtcu podeli koncesijo. Podelitev koncesije (73.-77. člen Zakona o organizaciji in
financiranju vzgoje in izobraževanja) pomeni, da opravlja zasebni vrtec javno službo in ima
enak program kot javni vrtec, s posebno pogodbo o koncesiji pa se opredeli obseg sredstev,
ki jih vrtcu zagotavlja občina. Zasebni vrtci, ki nimajo koncesije, lahko pridobijo pravico do
financiranja iz proračunov lokalnih skupnosti, če izpolnjujejo naslednje pogoje: če izvajajo
najmanj poldnevni program, če imajo najmanj za en oddelek predšolskih otrok, če imajo
zaposlene oz. drugače zagotovljene vzgojitelje in pomočnike vzgojiteljev za izvedbo programa
v skladu z zakonom in drugimi predpisi in če so dostopni vsem otrokom (34. člen Zakona o
vrtcih).«
Občina Ajdovščina nima vrtcev s koncesijo, deluje pa na našem območju zasebni Waldorfski
vrtec. V oddelek Waldorfskega vrtca na Ustjah je v šolskem letu 2018/19 vključenih 19 otrok.
2 otroka iz naše občine sta vključena v druge oddelke Waldorfskega vrtca.
Otroci s stalnim bivališčem v Občini Ajdovščina so vključeni še v zasebne vrtce Vesela hiša iz
Celja, Zavod Sv. Stanislava – vrtec dobrega pastirja, Hiša otrok Frančiška Sedeja, vrtec
Antonina v Biljah, ki deluje po metodi montessori, Zavod Modra pikica, Vrtec sonce.
Skupaj je v letu 2018/19 v zasebne vrtce vključenih 33 otrok, od tega 19 vključenih v zasebni
vrtec v naši občini.
Zasebnemu vrtcu zagotavljajo sredstva občine v višini razlike med ceno programov (stroški
dela, zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter
kolektivno pogodbo, stroški materiala in storitev, potrebnih za izvajanje programa in stroški
živil za otroke) in plačilom staršev. Osnova za izračun obveznosti občine za posameznega
otroka, vključenega v zasebni vrtec, je cena istovrstnega programa javnega vrtca na območju
občine, zmanjšana za znesek, ki bi ga starši plačali za otroka, če bi bil otrok vključen v javni
vrtec. Zasebnemu vrtcu pripada za posameznega otroka 85% teh sredstev. Občina
ustanoviteljica sklene z vrtcem pogodbo o financiranju.

6. ZUNANJI JAVNI VRTCI
Na podlagi določbe Zakona o vrtcih je občina stalnega bivališča otroka in enega starša dolžna
zagotavljati sredstva tudi za otroke, ki so vključeni v vrtce izven naše občine po ceni programa,
ki velja za tisto občino.
»Sredstva iz prvega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih zagotavlja občina, v kateri imajo starši
skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče
skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če
ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je
zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji.«
V letu 2018/19 je bilo v zunanje javne vrtce vključenih povprečno 52 otrok. Število otrok se
mesečno spreminja. Največ otrok je vključenih v zunanje vrtce v sosednje občine, kar je
posledica zaposlenosti staršev v sosednjih občinah in lažje »družinske logistike«. Občina
plačuje račune tudi za otroke v bolnišničnem vrtcu, po dnevih vključitve otroka iz občine v ta
vrtec.

7. SREDSTVA NAMENJENA PREDŠOLSKI VZGOJI PO LETIH
sredstva

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

vrtec
Ajdovščina –
2.222.453
programi
1.977.240 1.912.781 2.036.380 2.060.321 2.223.688 2.257.546 + 61.268
Investicije
vrtec
Ajdovščina transfer
39.000
36.720
19.760
13.896
0
17.130
49.814
185.620
248.109
253.296
zunanji vrtci
177.018
164.094
194.565
194.460
Vrtec Otlica –
cicibanove
urice
11.820
11.721
12.478
11.355
12.117
11.685
11.795
Cirius –
razvojni
oddelek
7.737
36.347
30.204
30.952
31.049
22.737
1.010
Otroški vrtec
Ribnik – objekt
2
37.327
374.226
790.428
0
0
0
0
Otroški vrtec
Ob Hublju –
energetska
sanacija
0
1.020
250.019
3.950
0
9.323
0
Otroški vrtec
Col
0
0
0
2.196 297.321
0
9.099
Investicije in
investicijsko
vzdrževanje
Otroški vrtec
0
3.385
8.387
0
0
17.130
0
Na podlagi računa za mesec maj 2019 plačajo starši cca 28% cene programa vrtca, ministrstvo
cca 6%, občina pa cca 66% cene. Delež posameznih plačnikov po mesecih med letom
bistveno ne odstopa, razen poletnih mesecev, ko občina plačuje večji procent zaradi izpisov
in počitniških odsotnosti.
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