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PREDLOG 
oktober 2019 

Na podlagi 21. člena in v skladu z 17. členom Zakona 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), 24. člena Pravilnika o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17, 43/18) in 15. člena Statuta 
Občine Destrnik  (Uradni vestnik Občine Destrnik, št. 10/10 – uradno prečiščeno besedilo, 
14/14 in 9/15) je Občinski svet Občine Destrnik na ____ redni seji, dne ______ sprejel naslednji   
 
 

S K L E P 
o oblikovanju dodatnega polovičnega oddelka I. starostnega obdobja  

v Vrtcu Destrnik pri OŠ Destrnik-Trnovska vas 
 

I. 
Občinski svet Občine Destrnik sprejme sklep, da se oblikuje dodatni polovični oddelek I. 
starostnega obdobja v Vrtcu Destrnik pri OŠ Destrnik-Trnovska vas, od 1. decembra 2019 dalje, 
ki bo deloval kot polovični oddelek, kjer je potrebno zagotoviti vzgojitelja in vzgojitelja 
predšolskih otrok - pomočnika vzgojitelja, v potrebnem deležu, brez zagotavljanja sočasnosti.  
 
Ta sklep začne veljati takoj in se uporablja od 1. 12. 2019 dalje.   
 
 
Številka: 
Datum:                                                                                                                    
                            Franc PUKŠIČ,  

župan Občine Destrnik 
 
 

Obrazložitev bo podal ravnatelj na seji. 
 



 
Datum: 18. 9. 2019 
Štev.: 6003-3/2019-16 
 
OBČINA DESTRNIK 
JANEŽOVSKI VRH 42 
2253 DESTRNIK 
 
 
 
Zadeva: Vloga za odprtje dodatnega polovičnega oddelka I. starostne skupine  
 
 
Na čakalnem seznamu za vključitev otrok v Vrtec pri OŠ Destrnik imamo trenutno skupaj 7 
otrok, ki imajo potrebo po vključitvi v I. starostno skupino. Od teh je: 
- en otrok za vključitev 1. 10. 2019, 
- pet za vključitev v mesecu novembru in  
- en otrok za vključitev 1. 12. 2019. 
 
Predlagamo, da se oblikuje dodatni oddelek I. starostnega obdobja od 1. decembra 2019 dalje, 
ki bo deloval kot polovični oddelek, kjer bo potrebno zagotoviti zaposlitev vzgojiteljice in 
vzgojiteljico predšolskih otrok- pomočnico vzgojiteljice v potrebnem deležu, saj v polovičnem 
oddelku ni potrebno izvajati sočasnosti. 
 
 
Prosimo za: 
- sklep za odprtje dodatnega polovičnega oddelka, da bomo lahko vključili vse otroke iz 
čakalnega seznama v vrtec in  
- soglasje k dodatni zaposlitvi vzgojiteljice poln delovni čas- določen čas  in vzgojiteljico 
predšolskih otrok- pomočnico vzgojiteljice krajši delovni čas- določen čas. 
 
 
 
        Ravnatelj: 
            mag. Drago Skurjeni 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


