PREDLOG
Na podlagi 2. odstavka 17. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09
– ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF in 14/15 – ZUUJFO) in 23. alineje
2. odstavka 16. člena Statuta Občine Polzela (Uradni list RS, št. 78/13 in Polzelan, poročevalec
Občine Polzela - Uradne objave, št. 3/15), je Občinski svet Občine Polzela na …... redni seji dne
….….. sprejel

SKLEP
o določitvi fleksibilnega normativa v oddelkih Vrtca Polzela

I.
Vrtec Polzela lahko pri organizaciji oddelkov 1-2 leti, 2–3 leti, 3-4 leta in 4-6 let uporablja
fleksibilni normativ.
Za primere vključitve otrok, ki jim je v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih zagotovljen
prednostni vstop v vrtec, se v oddelkih, za katere je določen fleksibilni normativ, lahko pusti
prosto eno mesto.

II.
Ta sklep začne veljati naslednji dan po sprejemu.
Z dnem uveljavitve tega sklepa, preneha veljati sklep št. 032-3/2014-7, z dne 20. 11. 2014.

Številka: ……………….…
Polzela, …………………..

Jože Kužnik
Župan

O b r a z l o ž i t e v:

Osnovna šola Polzela, enota vrtec je podala vlogo za izdajo sklepa o določitvi fleksibilnega
normativa v oddelkih Vrtca Polzela za šolsko leto 2015/16.
Zakon o vrtcih v 1. odstavku 17. člena, določa število otrok in število delavcev v oddelku in
navaja, da število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati 12 otrok, v
oddelku drugega starostnega obdobja pa 22 otrok. Drugi odstavek tega člena navaja, da lahko
pristojni organ lokalne skupnosti ustanoviteljice vrtca glede na razmere in položaj dejavnosti
predšolske vzgoje v lokalni skupnosti odloči, da število otrok v oddelku presega število, ki ga
določa prvi odstavek tega člena, za največ 2 otroka v oddelku.
Prvi odstavek 19. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in
opremo vrtca, določa najmanj 3 m² notranje igralne površine na otroka.
V Vrtcu Polzela je 14 igralnic, katerih tloris se giblje od 36,6 m² do 42,4 m². Glede na obstoječe
pohištvo igralnice omogočajo od 30,9 m² do 38,9 m² notranje igralne površine. K temu se prišteje
še souporaba avle, telovadnice in od oddelkov 3-4 dalje tudi del hodnika. Tako je zagotavljana
minimalna kvadratura igralnic 3 m² notranje igralne površine na otroka. Da se zagotovi prostor
vsem otrokom, ki se želijo vpisati v vrtec na Polzeli, zgoraj navedeni pogoji omogočajo uporabo
fleksibilnega normativa zgolj v oddelkih prvega starostnega obdobja. Oddelki so glede na
strukturo vpisanih otrok vsako leto drugače oblikovani, zato se lahko v letošnjem šolskem letu
izjemoma uporabi fleksibilni normativ tudi v oddelku 4-6 let, kjer je zaradi heterogenosti v
oddelku zakonsko določen manjši normativ, tako da se skupaj s fleksibilnim ne presega 3 m²
notranje igralne površine na otroka.
Že nekaj let zapored se občina srečuje s situacijo, da v oddelkih dojenčkov otroci začnejo
izpolnjevati pogoje vpisa šele po 1. septembru, zato se v predlogu sklepa uporablja postopno
uveljavljanje fleksibilnega normativa, saj se tem ne ovira zapolnitve prostih mest z otroki,
katerih starši niso vložili vpisnice v času uradnega vpisa otrok ali prihajajo od drugod, hkrati pa
se s tem zagotavlja vsaj 4 prosta mesta za tiste otroke iz Občine Polzela, katerih starši nujno
potrebujejo varstvo, ki pogoje vpisa izpolnijo po 1. septembru in so na prednostni čakalni listi.
Hkrati pase s tem zagotavlja vsaj v nekaterih oddelkih prosto mesto za primer vključitve otrok,
ki jim je v skladu z 20. členom Zakona o vrtcih zagotovljen prednostni vstop v vrtec.
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