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ZADEVA: SPREJEM SKLEPA O SOFINANCIRANJU RAZŠIRJENEGA    

                   PROGRAMA OSNOVNE ŠOLE IN VRTCA 

 

PRAVNA PODLAGA: 

  

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja - ZOFVI (Uradni list RS, št. 

16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – 

ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj) 

- Zakon 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 in 55/17) 

- Zakon o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list 

RS, št. 41/17) 

- Statut Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17)  

 

PREDLAGATELJ:  Ivan Benčina, župan 

   

PRIPRAVLJALCI:  Občinska uprava Občine LOŠKI POTOK 

  

POROČEVALEC:   Vinko Košmerl 

 

OBRAZLOŽITEV: 

 

1. Razlogi za sprejem sklepa: 

 

Kot vsako leto nam je tudi letos pred začetkom novega šolskega leta Osnovna šola dr. Antona 

Debeljaka Loški Potok v obravnavo oziroma sprejem posredovala vlogo za sofinanciranje 

razširjenega programa osnovne šole. Gre za dejavnosti v šoli, ki jih ne financira ministrstvo in 

se financirajo iz sredstev lokalnih skupnosti oziroma občinskih proračunov. Dejavnosti v 

vrtcu pa se v skladu z Zakonom o vrtcih sofinancirajo le iz občinskih proračunov. Kot je 

razvidno iz vloge šole, naj bi občina tako kot pretekla leta tudi v novem šolskem letu krila 

stroške za varstvo vozačev in jutranje varstvo, zgodnje poučevanje angleščine v vrtcu, 

sofinanciranje računalniške strojne in programske opreme v letu 2020 ter sofinanciranje 

prevoza otrok v šolo v naravi. Novost v letošnjem šolskem letu pa je sofinanciranje posebnih 

nalog za otroke s posebnimi potrebami v vrtcu ter financiranje dodatnih ur za otroke z 

odloženim vpisom v šolo oziroma za otroke tujce. Šola oziroma vrtec pa bi v novem šolskem 

letu želeli začeti sodelovati tudi z društvom za terapijo s pomočjo psov Tačke pomagačke. 

Podrobnejša obrazložitev posamezne dejavnosti je v priloženi vlogi šole. Vsi predvideni 



programi bi ob predpostavki, da bi se v celoti realizirali po planu, po izračunu šole v tekočem 

šolskem letu skupaj znašali 13.860,00 EUR. 

 

2. Ocena finančnih posledic 

 

Sprejem sklepa o sofinanciranju vseh oziroma posameznih dejavnosti za občinski proračun 

predstavlja dodatno finančno obremenitev.  

 

3. Predlog  SKLEPA: 

 

V primeru, da se sofinancira predlagani razširjeni program v celoti, predlagam  Občinskemu 

svetu sprejem sledečega sklepa: 

 

● Občina Loški Potok bo v šolskem letu 2019/2020 v celoti sofinancirala razširjeni 

program v šoli in vrtcu, ki ga je z dopisom št. 100-9/2019/2 v predlagani skupni višini 

13.860,00 EUR predlagala osnovna šola. Omenjene dejavnosti oziroma sredstva zanje se 

bodo vključila v proračuna za leti 2019 in 2020 in se bodo sofinancirale na podlagi 

dejanske realizacije. 

 

V primeru, da se ne sofinancirajo vse dejavnosti, ki so navedene v vlogi, pa predlagam 

občinskemu svetu sprejem sledečega sklepa: 

 

● Občina Loški Potok bo v šolskem letu 2019/2020 sofinancirala razširjeni program v 

šoli in vrtcu, ki ga je z dopisom št. 100-9/2019/2 predlagala osnovna šola, razen točke 

__________ Preostale dejavnosti oziroma sredstva zanje v skupnem znesku 

__________se bodo vključila v proračuna za leti 2019 in 2020 in se bodo sofinancirale na 

podlagi dejanske realizacije. 

 

 

 

     Pripravil:                                                                                                    Predlagatelj: 

Vinko Košmerl                                                                                           Ivan Benčina, župan 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


