MESTNA OBČINA NOVA GORICA
MESTNI SVET

Na podlagi 19. člena statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradne objave, št. 6/2002
in 25/2002), je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne
sprejel
naslednje

S K L EP E

1. Vrtec Nova Gorica mora do aprilske seje Mestnega sveta pripraviti celovit
program sanacije, upoštevaje racionalno organizacijo oddelkov in kadrovske
normative.
2. Za razrešitev finančnih težav se Vrtcu Nova Gorica zagotovi pokrivanje izgube iz
leta 2003 v višini 31.653.000 SIT.
3. Sredstva iz 2. točke tega sklepa se zagotovi z rebalansom proračuna za leto
2004.
4. Sklep velja takoj.
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O b r a z l o ž i t e v:
Svet Vrtca Nova Gorica je na seji dne 1.3.2004 obravnaval poslovno poročilo zavoda
za leto 2003 in ob izkazani izgubi v višini 31.653.002 SIT sklenil predlagati
ustanovitelju, da odloči o pokrivanju primanjkljaja. Predlog utemeljujejo z ugotovitvijo,
da je zavod v stalnih likvidnostnih težavah ter da je med šolskim letom nesprejemljiva
drugačna organiziranost oddelkov zaradi sprememb strukture otrok in razporeditve
kadra. Tako bodo racionalnejše oblikovanje oddelkov in s tem povezano število
kadra načrtovali za šolsko leto 2004/2005 in ob tem tudi upoštevali število na novo
vpisanih otrok za naslednje šolsko leto.
O prevelikem številu zaposlenih je bil Vrtec Nova Gorica s strani Oddelka za
družbene dejavnosti Mestne občine Nova Gorica najprej opozorjen že v letu 2002, ko
smo v občinskem proračunu tudi načrtovali potrebna sredstva za razrešitev presežnih
delavcev. Poleg tega je bilo znano, da bosta s šolskim letom 2003/2004 dve
generaciji otrok zapustili vrtec in se bo tako v vrtcu občutno zmanjšalo število otrok,
kar pomeni tudi manjše število oddelkov.
Vpis otrok (marec 2003) je kazal, da v vrtcu le ne bo tako veliko zmanjšanje otrok in
tako so za šolsko leto 2003/2004 planirali oblikovanje skupno 35 oddelkov, kar
pomeni zmanjšanje za 3 oddelke, ob istočasnem prehodu 5 pomočnic vzgojiteljic v
osnovno šolo in ene vzgojiteljice v drug vrtec.
Dejanska vključitev otrok v septembru 2003 pa je pokazala, da je v vrtec vključeno
kar 57 otrok manj, kot je bilo mogoče upoštevati na osnovi vpisa. In prav manjše
število otrok in upoštevanje novih normativov je eden od vzrokov za finančni
primanjkljaj, saj tudi vrtec ugotavlja, da so do avgusta 2003 izkazali 2.672.091 SIT
minusa in je vsa preostala razlika nastala v zadnjih štirih mesecih. Na tem mestu naj
opozorimo tudi, da so bili s 1.9.2003 oddelki oblikovani na osnovi novega Pravilnika o
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, ki je
začel veljati s 1.9.2003 in predvideva nižje normative za št. otrok v skupini
(povprečno 2 otroka manj).
Celotno zmanjšanje števila otrok od januarja do septembra 2003 je tako 140 otrok,
število zaposlenih pa se bistveno ni zmanjšalo. In ker se je dejavnost vrtca financirala
na otroka vključenega v vrtec, je tako občuten izpad sredstev.
Na problem je bil vrtec opozorjen, vendar je bila tedaj taka organizacija že sprejeta in
utemeljitev vrtca je bila, da spreminjanje med šolskim letom ni primerno. Del izgube
je iz tega razloga utemeljen.Od konca novembra 2003 dalje so po nastopu mandata
novega vodstva v vrtcu pričeli z racionalizacijo kadra v zmožnostih obstoječe

organizacije dela za šolsko leto 2003/2004 in ga zmanjšali za 7 oseb. Mora pa vrtec
pripraviti novo organizacijo, ki bo istočasno upoštevala še dodatno morebitno
spremembo števila otrok v šolskem letu 2004/2005.
Z uveljavitvijo Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov vrtcih, ki
izvajajo javno službo (25.10.2003), je ustanovitelj vrtca v primerih, ko je število otrok
v oddelkih manjše od števila, ki je določeno kot najvišji normativ, dolžan pokrivati
razliko med dejanskim številom otrok in najvišjim normativnim številom (14 za prvo in
22 za drugo starostno obdobje).
Po stanju v februarju 2004 je za Vrtec Nova Gorica naslednja razlika:
oddelki
dejansko
1. od 1 do 3 leta
- 8 oddelkov
- 1 oddelek s prizadetim otrokom
- 1 popoldanski oddelek
2. kombiniran oddelke (3-4 letni otroci)
- 2 oddelka
3. od 3 do 6 let
- 20 oddelkov
- 1 popoldanski
- 1 4-urni
4. razvojni oddelek
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Po ceni, ki velja od 1.1.2004 to predstavlja 2.272.932 SIT mesečno Ta cena je bila
oblikovana na podlagi podatkov iz oktobra meseca 2003, ki jih je posredovalo
takratno vodstvo zavoda in v želji po čimmanjši obremenitvi staršev.
Celotna razlika med prihodki in odhodki vrtca mesečno znaša dobrih 7 milijonov SIT.
Zelo velik primanjkljaj predstavlja zaposlitev vzgojiteljice na delovnem mestu
pomočnice z osebnim dohodkom vzgojiteljice. Za 5 takih delavk je drugi bruto
mesečno 933.000 SIT in predstavlja velik nadstandard, ki ni vključen v ceno
programa. Ta problem je potrebno razrešiti, upoštevaje zakonodajo za presežne
delavce, za kar imamo v letošnjem proračunu zagotovljeno 3 mio SIT, kar pa ne bo
dovolj.
Neracionalna, vendar nujno potrebna sta popoldanska oddelka, v katerih je glede na
izmensko delo popoldan vključeno tudi samo 6 (+ 10 otrok občasno), oziroma 9 (+30
otrok občasno) otrok.
Na osnovi vsega navedenega ugotavljamo, da bo vrtec moral prilagoditi organizacijo
glede na zmanjšano število otrok, da pa je to zaradi spreminjanja oddelkov med
šolskim letom neprimerno.
Zato predlagamo, da se za Vrtec Nova Gorica zagotovi dodatna proračunska
sredstva za kritje izgube iz leta 2003 ter za izpad števila otrok do normativa. Vrtec
mora čimprej pripraviti organizacijo, skladno z normativi ter na osnovi vpisa otrok za
šolsko leto 2004/2005, vendar najkasneje do konca junija. Pričakujemo, da bo tako

izdelana organizacija dela za novo šolsko leto skladna z veljavno zakonodajo, sicer k
predlogu ne bo mogoče dati soglasja. Prilagamo letno poročilo vrtca.
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava
problematiko Vrtca Nova Gorica in sprejme predložene sklepe.
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