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Zadeva: 
POTRDITEV NORMATIVOV V ODDELKIH I. IN II. STAROSTNEGA OBDOBJA ZA 
ŠOLSKO LETO 2014/15 V ENOTI VRTEC PREVALJE 
 
 
V šolskem letu 2014/15 je v Enoti Vrtec Prevalje oblikovanih 12,5 oddelkov za predšolske 
otroke I. in II. starostnega obdobja. Oddelke smo oblikovali po predhodnem dogovoru s 
predstavniki Občine Prevalje.  
S 1. 9. 2014 predlagamo 9 oddelkov po fleksibilnem normativu (I. st. obdobje – 14              
otrok; II. st. obdobje – 24 otrok). Po delno fleksibilnem normativu 2 oddelka I.              
starostne skupine (12+1) ter 1 oddelek II. starostne skupine s polovičnim              
normativom (17+1 – polovica 9). Kombiniran oddelek (1–6 let) na Lešah smo              
oblikovali po nefleksibilnem normativu.  
 
17. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96 in 44/00) in 25. člen Odredbe o normativih 
in kadrovskih pogojih navajata normative in največje dopustno število otrok v oddelkih. 
Število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja (1 do 3 leta) ne sme presegati 12 otrok, v 
oddelku drugega starostnega obdobja (3 do 6 let) pa 22 otrok. 
Po Pravilniku o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
lahko občina, ustanoviteljica vrtca, glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje 
v občini odloči, da se najvišje število otrok v oddelku (iz prejšnjega odstavka) poveča za 
največ 2 otroka (fleksibilni normativ). V primeru oblikovanja vseh oddelkov po fleksibilnem 
normativu Vrtec Prevalje med šolskim letom ne more sprejemati otrok, ki bi se še želeli 
vpisati med šolskim letom in jih je vsako leto kar nekaj (izpolnjen pogoj starosti 11 mesecev, 
zaposlitve staršev, priselitve, bolezni starih staršev …). 
 
Odbor za družbene dejavnosti in Občinski svet Občine Prevalje prosimo za potrditev delno 
fleksibilnega normativa za 2 oddelka I. starostnega obdobja ter oddelek s polovičnim 
normativom in nefleksibilnega normativa za 1 kombiniran oddelek v Enoti Leše. Za ostale 
oddelke pa potrditev fleksibilnega normativa za  šolsko leto 2014/15. 
 
 
Lepo vas pozdravljamo! 
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