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PREDLOG 

junij 2020 

 

Na podlagi tretjega odstavka 17. 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, 55/17 in 49/20 – ZIUZEOP), 24. člena Pravilnika o normativih za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) in 15. člena Statuta 

Občine Podlehnik (Uradni list Republike Slovenije, št. 96/09 in Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 21/17) je Občinski svet Občine Podlehnik na svoji ____ dopisni seji, dne _________, 

sprejel naslednji 

SKLEP 

o izdaji soglasja k vrsti in številu oddelkov ter številu otrok v posameznem oddelku vrtca 

pri OŠ Podlehnik v šolskem letu 2020/2021 

 

1. 

Občinski svet Občine Podlehnik sprejme pregled števila vpisanih otrok ter daje soglasje k 

predlaganemu številu in vrsti oddelkov v vrtcu pri OŠ Podlehnik v šolskem letu 2020/2021, 

kot izhaja iz predloga OŠ Podlehnik, št. 60307/2020-318 z dne 2. 6. 2020. Vrtec pri OŠ 

Podlehnik v šolskem letu 2020/2021 tako organizira delo v 4-ih oddelkih, in sicer: 

A. en (1) oddelek 1. starostnega obdobja – starostno heterogen, 

B. en (1) oddelek 1. starostnega obdobja – starostno heterogen, 

C. en (1) oddelek 2. starostnega obdobja – starostno kombiniran ter 

D. en (1)oddelek 2. starostnega obdobja – starostno heterogen.  

 

2. 

Največje število otrok v potrjenih oddelkih predšolske vzgoje vrtca Podlehnik, se na podlagi 

šestega odstavka 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske 

vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18) poveča v: 

a. prvem oddelku 1. starostnega obdobja - starostno heterogen – za 0 otrok; 

b. drugem oddelku 1. starostnega obdobja - starostno heterogen – za 1 otroka; 

c. oddelku 2. starostnega obdobja – starostno kombiniran – za 2 otroka; 

d. oddelku 2. starostnega obdobja – starostno heterogen – za 2 otroka.  

 

3. 

V primeru, da se med letom pojavi potreba po spremembi vrste oddelka, zaradi starostne 

strukture vpisanih otrok ali da pride do vpisa dodatnega otroka v katerokoli skupino vrtca, 

ob upoštevanem povečanju za enega ali dva otroka s strani lokalne skupnosti in da ta 

sprememba ne vpliva na število zaposlenih, se na podlagi obrazloženega predloga vrtca pri 

OŠ Podlehnik, pooblašča župana za izdajo soglasja ali sklepa za spremembo vrste oddelka 

oz. števila otrok v njem.  

 

4. 

Ta sklep začne veljati z dnem sprejema na občinskem svetu, uporablja pa se za šolsko leto 

2020/2021. 

 

Številka:  

Datum:  

mag. Sebastian TOPLAK, 

župan Občine Podlehnik 

 


