
 

 

Številka: 007-4/2012-17 
Nova Gorica, 22. oktobra 2020 

 
 

INFORMACIJA O AKTIVNOSTIH ZA VZPOSTAVITEV  
PRILAGOJENEGA PROGRAMA ZA PREDŠOLSKE OTROKE 
 POD OKRILJEM OSNOVNE ŠOLE KOZARA NOVA GORICA  

 
 

 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica je sprejel sklep št. 007-4/2012-12 z dne 
23.07.2020 v katerem je navedeno: 
»Mestni svet Mestne občine Nova Gorica občinski upravi nalaga, da se nadaljujejo 
aktivnosti za vzpostavitev prilagojenega programa za predšolske otroke pod okriljem 
Osnovne šole Kozara Nova Gorica, ki se bo izvajal v prostorih Vrtca Nova Gorica. 
Občinska uprava naj poroča o poteku aktivnosti na seji Mestnega sveta Mestne občine 
Nova Gorica v novembru 2020.«  
 
Občinska uprava je pripravila naslednjo informacijo o aktivnostih za vzpostavitev 
prilagojenega programa za predšolske otroke pod okriljem Osnovne šole Kozara Nova 
Gorica. 
  
Občine ustanoviteljice OŠ Kozara Nova Gorica so v letu 2020 sprejele Odlok o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda OŠ Kozara Nova 
Gorica (Uradni list RS, št. 12/20) z namenom, da se v Centralnem vrtcu, ki je v 
upravljanju Vrtca Nova Gorica organizira prilagojen program za predšolske otroke (v 
nadaljevanju: razvojni oddelek).  
Za vzpostavitev razvojnega oddelka v Centralnem vrtcu so potrebna investicijska 
vlaganja, saj objekt ne izpolnjuje pogojev, ki jih določa Pravilnik o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00 s 
spremembami). 
Vrtec Nova Gorica je mesecu avgustu 2020 pripravil Izhodišča za projektno nalogo – 
dozidava enote Centralni vrtec ter adaptacija enote Centralni vrtec in enote Mojca z dne 
25. 8. 2020. V izhodiščih so med drugim navedene tudi možne rešitve za zagotovitev 
prostora za razvojni oddelek v Centralnem vrtcu. Gradivo je Oddelek za družbene zadeve 
pregledal in podal stališče ter celotno gradivo dne 4. 9. 2020 posredoval v pregled Službi 
za investicije.  
 
Služba za investicije je zadevo proučila in podala naslednji možni rešitvi:   
1. Preureditev prostorov v obstoječi stavbi Centralnega vrtca:  
V obstoječi stavbi so vse igralnice manjše od 50 m², sanitarni bloki niso postavljeni ob 
vsaki igralnici, za razvojni oddelek pa bi potrebovali še ločeno garderobo in prostor za 
pranje - previjanje. To bi lahko zagotovili le z združitvijo dveh obstoječih igralnic v nov 
sklop, pri čemer bi morali funkcionalno preurediti še komunikacije in dostope za invalide. 
Tak poseg bi zajemal kompletno rekonstrukcijo (tudi elektro in strojne instalacije) dela 
objekta v tlorisni površini cca. 118,40 m², za kar bi bil primerljiv strošek (groba ocena 
rekonstrukcije vključno z opremo) 206.000,00 EUR. 
 
2. Dozidava vrtca v območju med objektoma Centralnega vrtca in enoto Mojca (pobuda 
Vrtca Nova Gorica - izhodišča za pripravo projektne naloge z dne 25. 8. 2020). Gradnja bi 
obsegala objekt, ki bi zagotovil umestitev pisarn uprave vrtca in razvojnega oddelka, 



 

hkrati pa bi povezal enoti obeh vrtcev ter mogoče zagotovil pokrit dostop do telovadnice. 

Glede na potrebe, bi moral biti prizidek dimenzij približno 260 m²  (8 x 15 m² za pisarne in 
80 m² za igralnico s sanitarijami + 30% za pomožne prostore - hodniki, avla, ...), kar je na 
obstoječem zemljišču možno izvesti kot pritličen objekt, v primeru potrebe po več 
igralnicah pa kot objekt P+N, kjer bi bile pisarne uprave vrtca v nadstropju. Na podlagi 
podatkov primerljivega vrtca Grgar je groba ocena vrednosti investicije (novogradnja 
vključno z opremo) 550.000,00 EUR. S preselitvijo pisarniškega dela v nove prostore bi 
sprostili dve stanovanji v skupni vrednosti 244.000,00 EUR. 
V primeru dodatnih posegov v obstoječo stavbo Centralnega vrtca za zagotavljanje 
notranje povezave do telovadnice se vrednost investicije lahko še zviša.  
Za potrebe enote Mojca bi bilo potrebno v vmesnem delu umestiti večnamenski prostor 
kvadrature min 65 m² s pomožnimi prostori (za tak poseg je bila že izdelana IDZ 
projektna dokumentacija, vendar se investicija ni izvedla, ker je bil projekt v sklopu 
energetskih sanacij ustavljen), kar pomeni, da bi se gradnja izvajala v dveh etažah. 
Vključno z večnamenskim prostorom v novem prizidku bi bila groba vrednost investicije 
730.000,00 EUR. 
Za natančnejšo oceno je potrebno izdelati projektno dokumentacijo (vsaj IZP). 
 
V kolikor bi prišlo do odločitve o izbrani možni rešitvi v zvezi z investicijo, bi bilo potrebno 
v proračunu Mestne občine Nova Gorica zagotoviti finančna sredstva.  
 
Cena programa razvojnega oddelka v OŠ Kozara Nova Gorica znaša 1.227,84 EUR. 
Skladno z izračunom OŠ Kozara Nova Gorica, bi bilo potrebno v oddelku zaposliti 2,25 
delavcev. Potrebno bi bilo zagotoviti tudi opremo v višini 5.000,00 EUR. 
 
Sicer pa se prilagojenega programa za predšolske otroke od 1. 9. 2020 dalje izvaja v 
razvojnem oddelku Vrtcu Nova Gorica, v enoti Kekec, kjer so v oddelku vključeni 4 otroci 
s posebnimi potrebami in sicer 3 s stalnim prebivališčem v Mestni občini Nova Gorica, 1 
otok pa je iz druge občine. Na razpolago sta še 2 prosti mesti, saj je maksimalni normativ 
6 otrok, vendar trenutno ni evidentiranega interesa staršev po novih vključitvah v razvojni 
oddelek. Vključitev otrok v razvojni oddelek se izvaja skladno z Zakonom o celostni 
zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17). 
 
Vrtec Nova Gorica je od meseca julija do oktobra 2020 urejal vso potrebno dokumentacijo 
v zvezi z razvojnim oddelkom in sicer: 
- Na osnovi odločbe Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport št. 6033-70/2020/8 

z dne 28.8.2020 je prilagojen program za predšolske otroke vpisan v knjigo razvida 
vrtcev.  

- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je s Sklepom o spremembi sklepa št. 
602-92/2019/1 in sklepa št. 602-92/2019/1 o določitvi Kurikuluma za vrtce v 
prilagojenem programu za predšolske otroke (Uradni list RS, št. 96/06) št. 602-
88/2020/1 z dne 14.09.2020 uvrstil Vrtec Nova Gorica, enoto Kekec v seznam vrtcev, 
ki izvajajo Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za predšolske otroke.    

- Poleg tega je Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 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 
2020/21 št. 602-88/2020/2 z dne 21.09.2020 zagotovilo za razvojni oddelek v Vrtcu 
Nova Gorica, enota Kekec sredstva iz državnega proračuna v višini 3.492,24 EUR na 
oddelek na mesec.  

- Sprememba v zvezi z razvojnim oddelkom je bila v mesecu oktobru urejena tudi na 
AJPES-u. 

- Med Vrtcem Nova Gorica in starši otroka iz druge občine je bila sklenjena pogodba o 
povračilu stroškov prevoza v vrtec. Na osnovi te pogodbe, Vrtec Nova Gorica 
mesečno posreduje Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport zahtevke za 
povračilo stroškov prevoza, ki pripada otrokom v razvojnem oddelku, ki so od vrtca 



 

oddaljeni več kot 10 km oz. če starši prejemajo denarno socialno pomoč po predpisih 
o socialnem varstvu. 

 
Mestna občina Nova Gorica je Vrtcu Nova Gorica zagotovila sredstva za nakup opreme 
za razvojni oddelek sredstva v višini 4.969,78 EUR  iz proračunski postavke 10079 – 
investicijsko vzdrževanje  in nakup opreme - vrtci in sicer: 
- bazen z žogicami v višini 1.290,64 EUR, 
- oblazinjena hišica za sproščanje v višini 741,76 EUR, 
- hišica v atriju v višini 735,79 EUR, 
- vodni stolp – senzorika z lučmi v višini 1.005,55 EUR, 
- sprostitveni kabinet v višini 545,84 EUR, 
- ogledalo v višini 650,20 EUR. 
 
V mesecu septembru 2020 znaša cena programa razvojnega oddelka v Vrtcu Nova 
Gorica 1.156,98 EUR za otroka na mesec. V oddelku so zaposlene 3 osebe, skladno z 
normativi. 
Iz državnega proračuna se skladno z zgoraj navedenim sklepom Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport  zagotavlja 3.492,24 EUR mesečno na program 
razvojnega oddelka.  
Za starše velja kot osnova za plačilo programa cena za druge enako stare otroke, ki je 
določena v sklepu, kar pomeni, da znaša cena oz. osnova za plačilo za 1. starostno 
obdobje (1-3 leta) 514,35 EUR, za 2. starostno obdobje (3-6 let) pa 356,77 EUR. Delež 
staršev je odvisen od izdane odločbe pristojnega Centra za socialno delo. 
Starši za 4 vključene otroke so za mesec september 2020 plačali  skupaj 227,54 EUR (od 
35,2 EUR do 120,88 EUR). Delež stroška staršev se je izračunal od osnove, ki znaša 
356,77 EUR. 
Mestna občina Nova Gorica je za financiranje razlike do rednega oddelka (osnova 356,77 
EUR) financirala skupaj 863,25 EUR, druga občina iz katere prihaja 4. otrok pa 314,25 
EUR (osnova 356,77 EUR). 
Glede na to, da Mestna občina Nova Gorica zagotavlja sredstva javnim vrtcem v Mestni 
občini Nova Gorica po posameznih namenih, je Mestna občina Nova Gorica zagotovila 
še 669,71 EUR razlike za stroške razvojnega oddelka. 
 
 
Pripravili:                                                                                                                      
Majda Stepančič                                                                              mag. Marinka Saksida 
Višja svetovalka za družbene dejavnosti                                                vodja oddelka                  
 
 
v sodelovanju s Službo za investicije 
 
 
 
 
 
PRILOGA:  
- primerjava stroškov razvojnega oddelka v okviru Vrtca Nova Gorica in OŠ Kozara 

Nova Gorica 


