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Naslov: Oblikovanje oddelkov v OŠ Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje 

v šolskem letu  2014/2015   
 
 
Pravna podlaga:    Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 

25/08,  36/10, 62/2010 – ZUPJS, 94/2010 - ZIU), 
 Pravilnik o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 

predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09, 
102/09 in 105/2010), 

 Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 123/08, 47/2010 
in 47/2013). 

 
 

Obrazložitev: Za šolsko leto 2014/2015 je OŠ Franja Goloba Prevalje, Enota Vrtec Prevalje 
oblikovala posamezne oddelke z upoštevanjem določb Zakona o vrtcih in 
Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje. 
Na podlagi števila vpisanih otrok bo v šolskem letu 2014/2015 v Enoti Vrtec 
Prevalje oblikovanih 12,5 oddelkov I. in II. starostnega obdobja, oddelki bodo 
oblikovani na podlagi Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 
 
Predlagamo, da se v šolskem letu 2014/2015 oddelki predšolske vzgoje 
oblikujejo racionalno, do polnega fleksibilnega oz. delno fleksibilnega normativa 
in da se v primeru izpisov otrok iz vrtca med šolskim letom, oddelki predšolske 
vzgoje na novo oblikujejo.  
V primeru dodatnih vpisov otrok med šolskim letom se lahko oddelki, 
oblikovani na podlagi delno fleksibilnih normativov, preoblikujejo in oblikujejo 
oddelki na podlagi fleksibilnih normativov. Prav tako se lahko v primeru 
dodatnih vpisov otrok polovični oddelek preoblikuje v kombinirani oddelek. 
 
Podrobnejša obrazložitev oblikovanja oddelkov v Enoti Vrtec Prevalje v šolskem 
letu 2014/2015 izhaja iz gradiva, ki ga je pripravila OŠ Franja Goloba Prevalje. 

 
 
Župan predlaga Občinskemu svetu Občine Prevalje  v sprejem naslednji predlog 
 
SKLEPA: V OŠ Franja Goloba Prevalje, Enoti Vrtec Prevalje se v šolskem letu 2014/2015 

oblikuje 12,5 oddelkov predšolske vzgoje, od tega se oblikuje  
• 9 oddelkov na podlagi fleksibilnih normativov (I. starostno obdobje po 



14 otrok v oddelku in II. starostno obdobje po 24 otrok v oddelku), 
• 2 oddelka I. starostnega obdobja se oblikujeta na podlagi delno 

fleksibilnih normativov,  
• 1 polovični oddelek II. starostnega obdobja na podlagi delno 

fleksibilnih normativov in 
• 1 oddelek I. in II. starostnega obdobja (kombiniran oddelek) na Lešah. 

 
V primeru večjega števila izpisov otrok med šolskim letom, se otroci v 
oddelkih predšolske vzgoje ustrezno prerazporedijo in oddelki na novo 
oblikujejo. 
  
V primeru dodatnih vpisov otrok med šolskim letom se lahko oddelki, 
oblikovani na podlagi delno fleksibilnih normativov, preoblikujejo in 
oblikujejo oddelki na podlagi fleksibilnih normativov. Polovični oddelek se 
lahko preoblikuje v kombinirani oddelek.  
 

 
 
 
Na seji sodeluje: Mira HANCMAN, ravnateljica OŠ Franja Goloba Prevalje 
 
 
 
 
 
  Župan Občine Prevalje 

dr. Matija TASIČ, l.r. 
 
 
 


	OBČINA PREVALJE
	Trg 2/a, 2391 Prevalje


