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                                                                                                                              PREDLOG 
                                        
Na podlagi 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno 
besedilo in 25/08), 33. in 34. člena Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09 in 
79/09 – popr.), 13. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 77/09 in 
79/09 – popr.)  ter 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - 
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na ….. seji dne ….. 
sprejel  
 
 

 S K L E P 
                      o dopolnitvi Sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih  

                   v  Mestni občini Ljubljana 
 

1. člen 
 

V Sklepu o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana (Uradni list RS, 
št. 130/03) se za 2. členom doda nov 2. a člen, ki se glasi: 
 
»Ne glede na določbe 1. in 2. člena tega sklepa se lahko do 1. 9. 2010 v heterogenih 
oddelkih prvega starostnega obdobja uporablja normativ, ki ga določa  Pravilnik o normativih 
in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 75/05, 
82/05, 76/08, 77/09 in 79/09 – popr.) za homogene oddelke prvega starostnega obdobja.«.  
 
 

 
2. člen 

 
Ta sklep se objavi, ko nanj da soglasje minister, pristojen za področje predšolske vzgoje, in 
začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  
 
 
 
Številka:602-322/2009- 
Datum:  
 
         Župan 
        Mestna občina Ljubljana 
             Zoran Janković 
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OBRAZLOŽITEV  
          predloga  Sklepa o dopolnitvi Sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih  
                                                v Mestni občini Ljubljana 
 
 
PRAVNI TEMELJ 
Pravni temelj za sprejem predlaganega sklepa je 17. člen Zakona o vrtcih (Uradni list RS, 
100/05-UPB 2 in 25/08), ki daje lokalni skupnosti pravico, da lahko glede na razmere in 
položaj dejavnosti predšolske vzgoje odloči, da število otrok v oddelku presega število 
dvanajstih otrok, vendar največ za dva otroka. Pravna podlaga za oblikovanje homogenih, 
heterogenih in kombiniranih oddelkov pa sta tudi določbi 33. in 34. člena Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, 
št. 75/05, 82/05, 76/08, 77/09 in 79/09 – popr.), ki med ostalim določata, da je lahko v 
homogenem oddelku več kot dvanajst otrok, vendar ne več kot štirinajst otrok ter v 
heterogenem oddelku več kot deset otrok, vendar ne več kot dvanajst otrok ter določba 13. 
člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih 
za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 77/09 in 79/09 – popr.), ki 
določa da se normativ, ki se uporablja za oblikovanje homogenega oddelka uporablja tudi za 
oblikovanje heterogenega oddelka prvega starostnega obdobja in 27. člen Statuta Mestne 
občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno besedilo), na podlagi 
katerega Mestni svet Mestne občine Ljubljana izvaja ustanoviteljske pravice do javnih 
zavodov, katerih ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana.  
 
RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 
Dopolnitev  Sklepa o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni občini Ljubljana je 
potrebna zaradi sprememb Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje, ki so pričele veljati dne 17.10. 2009. V 13. členu Pravilnika o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 77/09 in 79/09 – popr.), določa, da lahko 
občina, ustanoviteljica vrtca, za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcu sprejme sklep, s 
katerim določi, da se v heterogenih oddelkih prvega starostnega obdobja sedaj uporablja 
normativ za homogene oddelke prvega starostnega obdobja, kar pomeni, da je v vseh 
skupinah prvega starostnega obdobja lahko vključenih 14 otrok. 
 
Po podatkih iz vrtcev bomo s to spremembo sklepa v že oblikovane oddelke prvega 
starostnega obdobja dodatno sprejeli 50 otrok iz čakalnih list v javnih vrtcih MOL. 
 
OCENA STANJA 
Vpis v vrtce se je letos glede na lani še povečal. Da bi lahko sprejeli čim več otrok, smo takoj 
po zaključenem vpisu začeli s pripravo ukrepov za zagotovitev dodatnih prostih mest v vrtcih. 
Od septembra 2009 do spomladi 2010 bomo na novo odprli skupaj 38 oddelkov za 532 
otrok,  vključeni so tudi šolski prostori v osnovni šoli Polje. S tem na čakalnih listah vrtcev 
ostane še 715 otrok. 
 
Ker tudi izjemno povečanje števila oddelkov  ne bo zadostovalo za sprejem vseh otrok v 
vrtce,  je Mestni svet Mestne občine Ljubljana dne 28. septembra 2009 sprejel sklep o 
javnem razpisu za dodelitev koncesije za opravljanje javne službe na področju predšolske 
vzgoje za 50 oddelkov prvega starostnega obdobja. Razpis bo objavljen v novembru 2009. V 
kolikor bo interes za dodelitev koncesij dovolj velik, bomo s tem zagotovili prostor za vse 
otroke. 
 
Na problem Ljubljane kot glavnega mesta z dnevno migracijo zaposlenih smo večkrat 
opozorili državne institucije, za ublažitev stiske staršev in otrok pa smo po zaključenem vpisu 
poslali na Ministrstvo za šolstvo in šport pobudo za izenačenje normativa heterogenih in 
homogenih  oddelkov,  s čimer bi  dodatno  zagotovili  prosta  mesta v  vrtcih.  Pobuda je bila 
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realizirana v oktobru 2009 in omogoča sprejem dodatnih otrok v heterogene oddelke prvega 
starostnega obdobja.  

POGLAVITNE REŠITVE  
S predlaganim aktom se Sklep o določitvi števila otrok v oddelkih v vrtcih v MOL dopolni z 
besedilom, po katerem se lahko do 1. 9. 2010 v heterogenih oddelkih prvega starostnega 
obdobja uporablja normativ, ki ga določa  Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje za homogene 
oddelke prvega starostnega obdobja. 
 
S sprejetjem sklepa je vrtcem MOL omogočen sprejem dodatnih 50 otrok v heterogene 
oddelke prvega starostnega obdobja do konca šolskega leta 2009/2010. 
  
FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE SPREJETJA AKTA 
Sprejem akta ne prinaša neposrednih finančnih posledic. Pravilnik o Spremembah in 
dopolnitvah pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje, ki je začel veljati 17. 10. 2009 posledično predstavlja obveznost iz 
proračuna Mestne občine Ljubljana za zagotovitev dodatnega števila  strokovnih delavcev  v 
heterogenih oddelkih, v katere bo sprejeto dodatno število otrok in za subvencijo cene za 
novo sprejete otroke. Mestna občina Ljubljana bo v heterogenih oddelkih prvega starostnega 
obdobja  zagotovila za zagotavljanje kakovosti izvajanja dejavnosti predšolske vzgoje več 
strokovnega kadra, kot je določeno v Pravilniku o Spremembah in dopolnitvah pravilnika o 
normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Po Zakonu o 
vrtcih se iz proračuna Mestne občine Ljubljana zagotavljajo tudi sredstva v višini razlike med 
ceno programov in plačilom staršev, kateri imajo v Mestni občini Ljubljana stalno 
prebivališče. Prav tako se iz proračuna Mestne občine Ljubljana krijejo stroški za dodatna 
znižanja plačila staršev zaradi dodatnih mestnih popustov in rezervacije. Sredstva 
predlaganega sklepa so zagotovljena v Odloku o rebalansu proračuna Mestne občine 
Ljubljane za leto 2009 kot tudi v Osnutku proračuna MOL za leto 2010. 
 
RAZLOG ZA RAZŠIRITEV DNEVNEGA REDA S PREDLAGANIM SKLEPOM 
Skladno z določbo 94. člena Poslovnika Mestnega sveta MOL, predlagamo, da se predlagani 
sklep uvrsti kot točka na razširitev dnevnega reda seje Mestnega sveta MOL, kajti sprejem 
predlaganega sklepa je nujen za čimprejšnji možen sprejem 50 otrok iz čakalnih list v vrtcih 
MOL. Razlog za razširitev dnevnega reda je nastal po sklicu seje, saj je Pravilnik o 
spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in kadrovskih pogojih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje začel veljati 17. 10. 2009. Mestna občina Ljubljana pa je po 
uveljavitvi sprememb morala pridobiti še mnenje pristojnega ministrstva, da so izpolnjeni 
pogoji, ki so potrebni za izdajo soglasja ministra k sklepu občine za uporabo normativa 
homogenih oddelkov v heterogenih oddelkih za otroke prvega starostnega obdobja oz. kot  
določa 13. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah pravilnika o normativih in kadrovskih 
pogojih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 77/09). Po sprejemu 
predlaganega sklepa bo potrebno pridobiti še soglasje Ministrstva za šolstvo in šport. 
 
 
 
          
                                   Marija FABČIČ 
                                                                                                       NAČELNICA 
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S·-· .. ·CURADNI LIST 
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130 Uradni list RS. ~t. 13012003 z dne 23.12.2003
 

5541. Sklep 0 dolocitvi stevila otrok v oddelkih v vrtcih v Mestni obcini Ljubljana, Stran 18584.
 

Na podlagi 17. elena zakona 0 vrtcih (Uradni list RS, ~t. 12196, 44/00 in 78/03), 25. in 26. elena odredbe 0 normativih in 
kadrovskih pogojih za opravljanje dejavnosti predsolske vzgoje (Uradni list RS, ~t. 57/97, 40/99, 3/00, 13/00, 32/00 in 
29/02) in 27. elena statuta Mestne obcine Ljubljana (Uradni list RS, ~t. 26/01 in 28/01) je Mestni svet obcine Ljubljana na 
7. seji dne 8. 12. 2003 sprejel 

SKLEP 

o dolocltvl stevila otrok V oddelkih V vrtcih V Mestni obcini Ljubljana 

1. elen 

V.pceamezne oddelke v vrtcu je lahko skladno s 25. in 26. elenorn Odredbe 0 normativih in kadrovskih pogojih za 
opravljanje dejavnosti predsolske vzgoje (Uradni list RS, ~t. 57/97, 59/97 - popr., 40/99, 3/00, 13/00 - popr., 32/00 - popr. 
in 29/02) vkljuceno: 

1. v starostno homogen oddelek:
 

- prvega starostnega obdobja najmanj 9 in najvec 12 otrok,
 

- drugega starostnega obdobja:
 

- v oddelek 3 do 4-letnih otrok najmanj 12 in najvee 17 otrok,
 

- v oddelek 4 do 6-letnih otrok najmanj 17 in najvee 22 otrok,
 

2. v starostno heterogen oddelek:
 

;"'prvega starostnega obdobja najmanj 7 in nalvec 10 otrok,
 

- drugega starostnega obdobja najmanj 14 in najvee 19 otrok,
 

3. v starostno kombiniran oddelek najmanj 10 in najvee 17 otrok. 

V vzgojno-varstveni druzlni je lahko v skupini prvega starostnega obdobja najmanj 4 in najvee 6 otrok, drugega 
starostnega obdobja najmanj 5 in najvee 8 otrok in v starostno kombinirani skupini najmanj 5 in najvee 7 otrok . 

....:. 
2. elen 

Ne glede na doloebe prej~njega elena se od vkljueno ~olskega leta 2003/2004 dalje ~tevilo otrok v posameznem 
oddelku vrtca lahko izjemoma poveca za najvee 2 otroka. 

3. elen 

6.11.2009http://www.uradni-list.si/l/content?id=46453 
I~'. 
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Tasklep zacne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
 

$tevilka: 607-7/03-9
 

Ljubljana. dne 8. decembra 2003. 

L:upanja
 
Mestne obcine Ljubljana
 

Danica Simsic I. r.
 

Na vrh 
« Nazaj 
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