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OBRAZLOŽITEV K OBLIKOVANJU ODDELKOV ZA ŠOLSKO LETO 2014/15 
 
Za Enoto Vrtec Prevalje smo oblikovali oddelke na podlagi števila vpisanih otrok za šol. leto 
2014/2015 in v skladu s Pravilnikom o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje ter na podlagi Sklepa občinskega sveta o oblikovanju oddelkov 
na polni fleksibilni normativ. Pogodbe o medsebojnih obveznostih med starši in vrtcem bodo 
vročene po prejetem Sklepu o oblikovanju oddelkov s  strani občine Prevalje. 
 
Za šol. leto 2014/15 je oblikovanih 12 oddelkov I. in II. starostnega obdobja ter 1 oddelek II. 
starostnega obdobja s polovičnim normativom in 1 strokovno delavko. Večina oddelkov je 
oblikovanih po fleksibilnem normativu. Po delno fleksibilnem normativu pa smo oblikovali 2 
oddelka I. starostne skupine (12+1) ter oddelek II. starostne skupine s polovičnim 
normativom (17+1 – polovica 9). Kombiniran oddelek (1 do 6 let) na Lešah smo oblikovali po 
nefleksibilnem normativu. Vpisanih je 16 otrok, od tega en otrok s posebnimi potrebami.  
 
Ker ostaja število oddelkov isto kot v šolskem letu 2013/2014, podobna je tudi sistemizacija, 
in ker predvidevamo, da bodo do začetka šolskega leta še posamezni izpisi in nekateri 
dodatni vpisi, dajemo predlog, da cene s 1. 9. 2014 ne bi spreminjali (cena se spremeni pod 
1%). S 1. 10. 2014 pa bi glede na dejansko število otrok, ki bodo obiskovali vrtec, ponovno 
preračunali ceno vrtca in ugotovili razlike. 
 
Občino Prevalje in strokovne službe seznanjamo, da pred začetkom šol. leta lahko pride s 
strani staršev do stalnih izpisov, na kar vrtec nima vpliva in ne zakonskih podlag, da se izpisi 
preprečijo, saj je to zakonska pravica staršev. O morebitnih izpisih bo vrtec Prevalje sproti 
obveščal občino ustanoviteljico. 
 
Občino Prevalje prosimo za potrditev števila oblikovanih oddelkov ter sprejem dodatnih 
sklepov. 
 
Prosimo, da se sprejme sklep, da se v primeru dodatnih vpisov lahko delno fleksibilni 
normativ v obeh skupinah I. starostnega obdobja spremeni v fleksibilnega ter da se po 
potrebi oddelek s polovičnim normativom preoblikuje v kombiniran oddelek. 
 
 
 
Lepo vas pozdravljamo! 
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