
 

Na podlagi 17. člena Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 - uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 
98/09 - ZIUZGK, 36/10, 94/10 - ZIU, 62/10 - ZUPJS, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - 
ZUUJFO, 55/17, 49/20 - ZIUZEOP), prvega odstavka 24. člena Pravilnika o normativih za 
opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/2017 in 43/18) in 16. člena 
Statuta Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah (MUV, št. 22/10, 12/14, UGSO, št. 57/17, 
3/2019, Uradno glasilo e-občina 6/2020) je Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih 
goricah, na __________seji, dne __________ , sprejel 
 

SKLEP  
O SOGLASJU K ORGANIZACIJI ODDELKOV V VRTCU  

OSNOVNA ŠOLA IN VRTEC SVETA TROJICA ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 
 
 

1. člen 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah daje soglasje k predlogu oddelkov v vrtcu 
Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2020/2021. 
 

2. člen 
Občinski svet Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah daje soglasje k predlogu povečanja 
števila otrok za 2 v vseh oddelkih vrtca, skladno s Pravilnikom o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje: 
 

1. homogen oddelek 1 letnih otrok, prvo starostno obdobje    ZVEZDICE: 12 otrok,  
s povečanjem za 2 otroka; 

2. homogen oddelek 1 letnih otrok, prvo starostno obdobje    LUNICE:  9 otrok; 
3. homogen oddelek 2 letnih otrok, prvo starostno obdobje   SONČKI:  12 otrok,  

s povečanjem za 2 otroka;  
4. homogen oddelek 3-4 letnih  otrok, drugo starostno obdobje OBLAČKI:  17 otrok;  

s povečanjem za 2 otroka; 
5. homogen oddelek 4-5 letnih  otrok, drugo starostno obdobje MAVRICE:  22 otrok;  

s povečanjem za 2 otroka; 
6. homogen oddelek 5-6 letnih otrok, drugo starostno obdobje  KAPLJICE:  22 otrok,  

s povečanjem za 2 otroka. 
 

3. člen 
Vrtec je dolžan začeti poslovni čas vrtca, ko je v vrtcu najmanj 6 otrok. 
 

4. člen 
Obratovalni čas vrtca ob delovnih dneh je od 5.00 ure zjutraj do 17.00 ure popoldan. 
 

5.  člen 
Z uveljavitvijo tega sklepa preneha veljati Sklep o soglasju k organizaciji oddelkov v enoti vrtca pri 
Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica, številka 602-1/2019, z dne 27.11.2019 in Sklep o soglasju k 
spremembi organizacije oddelkov in sistemizaciji delovnih mest v enoti vrtca pri Osnovna šola in 
vrtec Sveta Trojica, z dne 19.2.2020. 
 

6. člen 
Ta sklep začne veljati s sprejemom, uporablja pa se od 1.9.2020 dalje. 
 
Številka: 602-1/2020 
Datum: _____________          
                   
                                                     

                                                                                                             David KLOBASA                     
                                                                                                           ŽUPAN 



 

        
 

OBRAZLOŽITEV 
 

S strani OŠ in vrtca Sv. Trojica, smo  dne, 17.6.2020  prejeli predlog oddelkov v enoti vrtca pri OŠ 
in vrtec Sv. Trojica za šolsko leto 2020/2021.  Občinskemu svetu v potrditev predlagajo zapolnitev 
oddelkov, kot to določa Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. Za 
šolsko leto 2020/2021, je v oddelke vrtca vpisanih 102 otrok od možnih 102. 
 
V homogen oddelek enoletnih otrok prvega starostnega obdobja je vpisanih 12 otrok oz. od marca 
2021 skupaj 14 otrok, zato je takrat potrebno povečati normativ za 2 otroka. Prav tako je v 
homogen oddelek enoletnih otrok prvega starostnega obdobja vpisanih 9 otrok.  
V homogen oddelek 2 letnih otrok prvega starostnega obdobja je vključno s povečanjem za 2 
otroka, vpisanih 13 otrok. Po  Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, 
je tako v tem oddelku prosto še 1 mesto.  
V homogen oddelek drugega starostnega obdobja 3-4 letnih otrok je vključno s povečanjem za 2 
otroka vpisanih 19 otrok. Oddelek je zapolnjen. 
V homogen oddelek 4-5 letnih otrok je vpisanih 24 otrok. Tudi ta oddelek je zapolnjen. 
V homogen oddelek 5-6 letnih otrok  je vpisanih 23 otrok, tako daje ta oddelek zapolnjen. Po  
Pravilniku o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje, je tako v tem oddelku prosto 
še 1 mesto. 
 
Najmanjše število otrok, ko je vrtec dolžan začeti poslovni čas vrtca, je 6 otrok. Obratovalni čas 
vrtca ob delovnih dneh je od 5.00 ure zjutraj do 17.00 ure popoldan. 
 
Na podlagi navedenega se Občinskemu svetu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah  predlaga, 
da sprejme Sklep o soglasju  k organizaciji oddelkov v vrtcu Osnovna šola in vrtec Sveta Trojica za 
šolsko leto 2020/2021 po obliki in vsebini kot je predlagan. 
 
Ocena finančnih posledic: 
Sprejem sklepa o soglasju k organizaciji oddelkov v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sveta Trojica v 
Slovenskih goricah bo imel finančne posledice na odhodkovni strani (stroški dela). Sredstva so 
zagotovljena v proračunu Občine Sveta Trojica v Slovenskih goricah. 
 
Priloga: 
•  Predlog oddelkov v enoti vrtca pri OŠ in vrtec Sveta Trojica za šolsko leto 2020/2021. 
 
Pripravila:  
Tjaša ERJAVEC, svetovalka 


