Na podlagi četrtega odstavka 14. člena 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 in 14/15-ZUUJFO)
ministrica za izobraževanje, znanost in šport izdaja

PRAVILNIK
o organiziranju, delovanju in financiranju oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe in so
financirani iz državnega proračuna

1. člen
S tem pravilnikom se podrobneje določajo pogoji za organiziranje, delovanje in financiranje
oddelkov vrtcev, ki izvajajo krajše programe, ki so namenjeni otrokom, ki niso vključeni v vrtec in
bodo naslednje koledarsko leto dopolnili starost šestih let.
Krajši program iz prejšnjega odstavka traja 240 ur v posameznem šolskem letu in se pod pogoji iz
tega pravilnika financira iz državnega proračuna.

2. člen
Javni vrtec ali šola, ki v naslednjem šolskem letu organizira oddelek, ki izvaja krajši program
sporoči odločitev ministrstvu do konca junija tekočega leta oziroma najkasneje do 15. septembra
v tekočem šolskem letu. Obvestilo vrtec posreduje na podlagi posebne aplikacije, ki deluje v
informacijskem sistemu ministrstva in ki obsega naslednje podatke:
-

število oddelkov, ki bodo izvajali krajši program,

-

število vključenih otrok v posamezni oddelek krajšega programa,

-

osebne podatke o vzgojitelju, ki bo izvajal krajši program ter podatke iz 136. b člena Zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja,
- časovno obdobje in trajanje izvajanja krajšega programa: število ur na teden in termin
začetka in konca izvajanja programa,

-

morebitne posebnosti organiziranja programa (npr. lokacija).

3. člen
Vrtec lahko organizira v šolskem letu krajši program, ki se izvaja v obdobju od 1. oktobra do 31.
maja. V program se vključijo otroci, ki še niso bili vključeni v program vrtca in se jim omogoči vzgoja
in varstvo v letu pred obveznim vstopom v osnovno šolo.

Program se izvaja v prostorih, ki so namenjene izvajanju dejavnosti predšolske vzgoje ali vzgoje in
izobraževanja in izpolnjujejo minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo, ki so predpisani za
oddelke drugega starostnega obdobja.
Izjemoma se lahko krajši program izvaja tudi v drugih prostorih, ki izpolnjujejo pogoje o opremi
igralnice z najnujnejšim pohištvom in imajo zagotovljene sanitarije za otroke. Primernost prostor
ugotovi ravnatelj vrtca ali šole, ki organizira krajši program.

4. člen
Otroci, ki so vključeni v oddelke iz tega pravilnika, ne morejo biti hkrati vključeni še v druge
programe v isti ali drug vrtec, ki so financirani iz javnih sredstev.

5. člen
Ministrstvo vrtcu zagotavlja za obdobje delovanja oddelkov iz tega pravilnika sredstva za plače,
prejemke ter davke in prispevke vzgojitelja, ki izvaja krajši program ter materialne stroške v višini 5
eur na otroka mesečno. Vrtcu se zagotavljajo sredstva za pretekli mesec na podlagi podatkov, ki so o
zaposlenih vzgojiteljih razvidni v aplikaciji KPIS.

6. člen
Ta pravilnik velja petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
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