
 

 

datum: 6. 6. 2019 
številka: 602-3/2019 
 
 
Občinski svet 
 
 
Zadeva: ODPRTJE NOVEGA – 10. ODDELKA V VRTCU 
 
 
Podlaga:  

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 
- ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 
- ZUUJFO, 55/17) 

- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 
27/14, 47/17, 43/18) 

- Pravilnik o kriterijih za sprejem otrok v vrtec (Ur. l. RS št. 13/12) 
 

S strani Osnovne šole Sodražica smo 5. 6. 2019 prejeli vlogo za odprtje novega oddelka v 
vrtcu s 1. 9. 2019. Glede na kratko časovno obdobje, v katerem moramo podati soglasje, 
podajamo vlogo v obravnavo neposredno Občinskemu svetu, brez predhodne obravnave na 
resornih odborih. 
 
Na podlagi vlog staršev, ki so prispele na objavljen poziv za vpis otrok v šolskem letu 
2019/2020, se je namreč izkazalo, da kapaciteta obstoječih 9 oddelkov ne zadošča za 
pokritje vseh potreb po varstvu otrok iz območja naše občine, za katere so starši izkazali 
interes.  
 
10. člen Zakona o vrtcu pravi, da je lokalna skupnost dolžna začeti postopek za zagotovitev 
dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo, in sicer najkasneje v 30 dneh, ko 
starši izrazijo interes za vključitev v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s 
standardi in normativi oblikoval en oddelek. 
 
V vrtcu deluje devet oddelkov, pri čemer je eden izmed oddelkov v nadstropju novega dela 
vrtca, en oddelek pa v nadstropju starega dela vrtca. Oba oddelka v nadstropju sta 
prostorsko omejena, čemur je prilagojeno tudi število otrok, ki so lahko v posameznem 
oddelku (glede na starost otrok - 22 otrok, zaradi prostorskih omejitev – 17 otrok). S tem so 
kapacitete vrtca popolnoma zapolnjene. 
  
Prostor za 10. oddelek je predviden v šoli, in sicer v pritličju. Oddelek bo lahko sprejel 22 
otrok najstarejše starostne skupine (pred vstopom v šolo). Za delovanje 10. oddelka bodo 
potrebne manjše prilagoditve v prostoru šole (določene zaščite v obstoječem razredu, 
ureditev sanitarij) ter nabava celotne opreme novega oddelka za 22 otrok (ležalniki, mize, 
stolčki, didaktični material, garderobni elementi, vozički za hrano, posoda,…). Glede na 
razširitev števila oddelkov bodo potrebne dodatne zaposlitve (vzgojitelj, pomočnik vzgojitelja) 
ter višji deleži zaposlitev ostalih delavcev. 
 
 



PREDLOG ZA OBLIKOVANJE NOVEGA ODDELKA 
Osnovna šola Sodražica je pripravila predlog, s katerim se s 1. 9. 2019 oblikuje v vrtcu 10 
oddelkov, pri čemer bo s septembrom delovala v novem oddelku zgolj polovična skupina (6 
otrok). V 10. oddelek se bodo tekom šolskega leta vpisovali otroci iz območja Sodražice, za 
katere so starši oddali vlogo za vpis tekom leta oz. ob izpolnitvi starostnega pogoja za vpis 
otroka v vrtec (11 mesecev).   
 
Glede na podatke, s katerimi razpolaga šola, naj bi 10. oddelek vrtca deloval le do konca 
šolskega leta 2019/2020, saj se v naslednjem šolskem letu predvideva, glede na letnik 
rojstva otrok, da bo vrtec zapustilo več kot 40 otrok.  
 
 
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE 
 
Ocenjujemo, da prinaša nov oddelek v vrtcu za proračun Občine Sodražica finančne 
posledice, in sicer: 

- za ureditev prostora ter nakup didaktičnih materialov in opreme cca 12.000 EUR, 
- iz naslova sofinanciranja programov vrtca povišanje za cca 3.800 EUR mesečno oz. 

11.400 EUR v letu 2019.    
 
Dodatna sredstva bo potrebno zagotoviti v rebalansu proračunu Občine Sodražica za leto 
2019, in sicer v proračunski postavki 19001 Dejavnost javnih vrtcev. 
 
Predlagam, da po obravnavi Občinski svet sprejme naslednji  
 

sklep: 
 

1. Občina Sodražica kot ustanoviteljica Osnovne šole dr. Ivana Prijatelja 
Sodražica podaja soglasje, da se v enoti vrtca oblikuje 10. oddelek. 
 

2. Deseti oddelek se v šolskem letu 2019/2020 organizira za otroke 1. starostnega 
obdobja, in sicer s 1. 9. 2019 kot polovični oddelek, ki se ga skladno s 
potrebami občanov Sodražice lahko razširi. 
 

 
 
 
Pripravila:             Župan: 
Darja Vetrih        Blaž Milavec l.r. 
 
 

 

 

 

 

 

 
Priloga: 

- Vloga OŠ Sodražica z dne 4. 6. 2019 


