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Šempeter pri Gorici, 12. maj 2020
OBČINSKEMU SVETU OBČINE ŠEMPETER-VRTOJBA
OBRAZLOŽITEV

SKLEP O DOLOČITVI ŠTEVILA ODDELKOV VRTCA
V OSNOVNI ŠOLI IVANA ROBA ŠEMPETER PRI GORICI,
ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

Osnovna šola Ivana Roba Šempeter pri Gorici-Vrtec, je občini dostavila predlog o številu
oddelkov za programe predšolske vzgoje v štirih enotah vrtca Osnovne šole Ivana Roba
Šempeter pri Gorici.
V šolskem letu 2019/2020 je v vrtcu v skladu s sklepi občinskega sveta 15 oddelkov v Vrtojbi in
Šempetru pri Gorici ter 3 oddelki na Vogrskem. Vrtec letos zapušča 76 šoloobveznih otrok,
pogodbo o vključitvi v vrtec pa je podpisalo 54 staršev. V šolskem letu 2020/2021 bo vrtec s
1. septembrom obiskovalo 292 otrok.
Skupine se oblikujejo na podlagi fleksibilnega normativa. To pomeni, da je v oddelek možno
vpisati 2 otroka več od najvišjega normativa v programu ali 2 otroka manj od najnižjega
normativa v programu. Iz priloge k gradivu je razvidna razdelitev in število otrok po oddelkih
in po enotah. Upoštevan je najvišji normativ plus dva, razen v enem oddelku, v katerega je
vključen otrok s posebnimi potrebami, v skladu s Pravilnikom o normativih za opravljanje
dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18 ). Glede na starostno
strukturo in število vpisanih otrok je tako potrebno oblikovati 18 oddelkov.
Oddelki na Vogrskem se bodo oblikovali v kolikor bo vsa sredstva za izvajanje programa in
druge tekoče stroške za oddelke vrtca zagotavljala Občina Renče-Vogrsko.
Občinskemu svetu predlagamo, da predlog sklepa obravnava in sprejme.

Pripravila
Ksenija Ušaj
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Na podlagi 30., 31. in 32. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 12/96, 44/00, 78/03, 72/05,
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 in 49/20 - ZIUZEOP), 15. člena Statuta Občine Šempeter -Vrtojba (Uradni list
RS, št. 5/18), Pravilnik o sprejemu otrok v vrtec (28/09 in 31/16 ) in Odloka o proračunu Občine
Šempeter-Vrtojba za leto 2020 (Uradni list RS, št. 7/19, 58/19 in 10/20) je Občinski svet Občine
Šempeter-Vrtojba na __. seji, dne ________ sprejel
SKLEP
o določitvi števila oddelkov za programe vrtca v šolskem letu 2020/2021

1.
V Osnovni šoli Ivana Roba Šempeter pri Gorici – Vrtec se v šolskem letu 2020/2021 oblikuje 15
oddelkov za programe predšolske vzgoje v Vrtojbi in Šempetru pri Gorici ter 3 oddelki za
programe predšolske vzgoje na Vogrskem.
2.
Pri oblikovanju oddelkov se uporablja fleksibilni normativ. V oddelkih je možno vpisati 2
otroka več od najvišjega normativa v programu.
3.
Sredstva za kritje razlike med mesečnimi plačili in vsemi dejanskimi mesečnimi stroški v
oddelkih Vrtca na Vogrskem, bo zagotavljala Občina Renče-Vogrsko.
V kolikor Občina Renče-Vogrsko ne bo zagotovila potrebnih sredstev, se program predšolske
vzgoje v enoti Zvezdica na Vogrskem v letu 2020/2021, ne bo izvajal.
Številka: _______
Šempeter pri Gorici,_______________
mag. Milan Turk
župan
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