
 

 

Maribor, 18. Junij  2015 

 

 
Vabimo Vas na delovni posvet z naslovom 

 

 

OPTIMIZACIJA STROŠKOV V VRTCIH IN PRI ORGANIZACIJI 

PREVOZOV V OSNOVNIH ŠOLAH 

 
Delovni posvet bo v sredo, 8. julija  2015, 

 s pričetkom ob 10.00 uri v dvorani Horus, Austria Trend hotel Ljubljana, Dunajska cesta 

154, 1000 Ljubljana. 

 

Skupnost občin Slovenije organizira delovni posvet za zaposlene v občinah, pristojnih za 

področje predšolske vzgoje, z namenom prikazati možnosti za upravljanje vrtcev na način, ki 

bo omogočil večjo racionalizacijo delovanja ter posledično vplival na nižje stroške občin za 

področje predšolske vzgoje. Možnost optimizacije pa bo prikazana tudi na področju 

organizacije in izvedbe šolskih prevozov v osnovnih šolah.   

 

Opozorila, na kaj je potrebno biti pozoren, kako je še mogoče organizirati  in voditi dejavnosti, 

kje so še rezerve, predstavitev aplikacije za optimizacijo organiziranja vrtcev,.. vse to in več bo 

predstavljeno na posvetu.  

 

Z omenjenim posvetom želi skupnost narediti prvi korak k pomoči občinam pri delu na 

področju predšolske vzgoje. V jeseni tega leta pa nameravamo za vse občine, ki bi želele 

konkretnejšo pomoč pri delovanju na področju predšolske vzgoje izvesti tudi potrebne 

delavnice.  

 

 

 

Vljudno vabljeni! 

 

Sekretariat SOS 

 



 

 

PROGRAM POSVETA 

sreda, 8.7.2015, ob 10.00 uri v Ljubljani  

 

 

10.00 – 10.20 Opolnomočenje občin pri odločanju o obsegu dejavnosti za tekoče 

šolsko leto ter opozorilo na napake ki se ob tem najpogosteje 

pojavljajo 

Vida Starič Holobar, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

 

10.20 – 10.40 Od vpisa do optimizacije oddelkov ter sistemizacije v vrtcih 

Marija Fabčič, Vodja oddelka za predšolsko vzgojo MO Ljubljana  in mag. 

Mojca Škof, strokovna sodelavka oddelka 

 

10.40 – 11.00 Kadrovski in finančni načrti vrtcev 

Polona Ocvirk, Vodja oddelka za družbene dejavnosti MO Celje in Marija 

Jakše, finančnica v oddelku 

 

11.00 -11.20 Financiranje vrtcev po namenih in financiranje vrtcev po ceni 

programa 

Mag. Božena Devčič, Oddelek za družbene dejavnosti, Brežice 

 

11.20 – 11.40 ODMOR 

 

11.40 – 12.00 Predstavitev aplikacije : Oddelki, sistemizacije cene v vrtcih 

Rafael Šuligoj, Oddelek za družbene dejavnosti Tolmin 

 

12.00 – 12.20 RAZPRAVA  

 

12.20 – 13.00 Organizacija in optimizacija šolskih prevozov v osnovnih šolah 

-Mag. Marija Uranjek, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport 

-Marija Fabčič, Vodja oddelka za predšolsko vzgojo MO Ljubljana  in Nataša 

Naumovič, strokovna sodelavka oddelka 

 

13.00 – 13.20 RAZPRAVA IN ZAKLJUČEK 

 

 


