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ZADEVA: PRIPOMBE NA PREDLOG PRAVILNIKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
PRAVILNIKA O NORMATIVIH ZA OPRAVLJANJE DEJAVNOSTI PREDŠOLSKE VZGOJE 
Zveza: Vaš dopis št. 092-6/2022/424, z dne 7. 6. 2022 
 
Spoštovani, 
 
Združenje občin Slovenije vam, v skladu z vašim dopisom št. 092-6/2022/424, z dne 7. 6. 
2022, v nadaljevanju posreduje pripombe na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (v nadaljevanju: Pravilnik). 
 
1., 2., 3. člen 
Podajamo pripombe k 1., 2. in 3. členu predloga Pravilnika, natančneje k znižanju normativa 
za pomočnika ravnatelja, svetovalnega delavca in organizatorja prehrane. 
 
Normativi za navedene delavce morajo ostati nespremenjeni, saj v sredstvih primerne porabe 
lokalnih skupnosti, niso zagotovljena sredstva za povečanje stroškov dela oz. za nove 
zaposlitve strokovnega kadra v vrtcih. Te pa občine financirajo preko ekonomske cene vrtca in 
povečanje stroškov dela neposredno vpliva na povečanje te cene. V primeru, da se 
spremembe kljub temu uveljavi, pa je potrebno občinam zagotoviti ustrezna finančna 
sredstva.  
 
Ob predpostavki, da se predlagane sprememb uveljavi, se pojavi še ena dilema. Namreč 
predlaga se, da se pomočnika ravnatelja v samostojnem vrtcu imenuje pri 12 oddelkih, druga 
pomočnika ravnatelja lahko ravnatelj imenuje pri 30 oddelkih, tretjega pomočnika ravnatelja 
pa pri 48 in več oddelkih. V sedaj veljavnem Pravilniku je določeno, da ravnatelj imenuje 
pomočnika ravnatelja v vrtcu s 17 oddelki, za vsakih nadaljnjih 18 oddelkov se sistemizira 
dodatno delovno mesto pomočnika ravnatelja. Prosili bi za pojasnilo kako na j bočine ravnajo v 
primeru, ko ima samostojni vrtec 95 oddelkov? Ali lahko ravnatelj imenuje več kot 3 
pomočnike ravnatelja? V kolikor to +ni možno, je treba v prehodnih in končnih določbah 
natančno opredeliti, kako naj vrtec ravna v primeru, ko ima trenutno zaposlene več kot 3 
pomočnike ravnatelja. 
 
7. člen  
Združenje občin Slovenije predlaga, da se sredstva za obravnavo otrok s posebnimi potrebami 
zagotovijo iz državnega proračuna. Namreč, sredstva za obravnavo otrok s posebnimi 
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potrebami se v nekaterih občinah izrazito povečujejo in so nesorazmerna z nekaterimi drugimi 
občinami.  
 
9. člen 
Predlaga se sprememba prvega odstavka 19. člena sedaj veljavnega pravilnika, in sicer »(1) 
Druga tehnična delavca sta praviloma hišnik IV in voznik IV.« V veljavnem pravilniku ni bila 
zapisana stopnja izobrazbe za hišnika in voznika. Delovna mesta za hišnike IV. je težko 
zapolniti, saj občine žal poročajo, da je težko zagotoviti ustrezen kader. Prav tako pa je obseg 
del za delovno mesto hišnik IV. manjši, zato predlagamo, da se omogoči zaposlitev hišnikov 
IV. ali V. 
 
10. člen 
Tudi predlog sprememb 23. člena sedaj veljavnega pravilnika predstavlja dodatno finančno 
breme občinskih proračunov. Žal je dejstvo, da otroci s posebnimi potrebami večkrat manjkajo 
v vrtcu in v kolikor gre za sistematizirano delovno mesto, zaposlena oseba v času odsotnosti 
otroka nima zadolžitve. Še posebej izrazita je težava, v kolikor občina financira sistemiziranega 
spremljevalca v drugi občini (ker otrok tam obiskuje vrtec). Ko otroka ni, spremljevalec 
opravlja neka druga dela v tem vrtcu, občina zavezanka za plačilo pa plačuje stroške za 
spremljevalca kot, da bi bil otrok venomer prisoten. Predlagali bi, da se občinam dopusti 
možnost, da je lahko začasni oz. stalni spremljevalec tudi zaposleni preko študentske 
napotnice. Seveda ob upoštevanju ustrezne smeri izobraževanja. 
 
12. člen 
S predlogom 12. člena se sedaj veljavnemu Pravilniku dodaja nov, 23.b člen, ki določa 
izvajanje dodatnih ur slovenščine za otroke, katerih materni jezik ni slovenski. Uvedbi tega ne 
nasprotujemo, pozivamo pa, da se za izvajanje te naloge občinam zagotovi dodatna sredstva v 
okviru povprečnine ali pa se naj ta sredstva zagotovijo znotraj državnega proračuna.  
 
14. člen  
Predlog sprememb drugega odstavka 29. člena sedaj veljavnega Pravilnika določa: »Če 
multidisciplinarni tim vrtcu predlaga znižanje normativa v oddelku v katerega je vključen otrok 
s posebnimi potrebami, o znižanju normativa vrtcu poda soglasje občina ustanoviteljica.« 
Zaposleni na občini nimajo ustreznih vprašanj, zato se poraja vprašanje kako lahko občina 
presoja o znižanju normativa v oddelku, če pa to predlaga multidisciplinarni tim, ki ga 
sestavljajo strokovnjaki z različnih področjih? 
 
Predlagamo tudi, da ta strošek financira državni proračun, in sicer na enak način, kot se to 
načrtuje za strokovni kader za otroke s posebnimi potrebami.   
 
15. člen 
Predlagano je novost, in sicer, da so v oddelku, kjer so vključeni samo otroci z avtističnimi 
motnjami, lahko vključeni največ štirje otroci. 30. člen veljavnega Pravilnika  določa, da je »v 
oddelek, v katerem se izvaja prilagojeni program za predšolske otroke, lahko vključenih največ 
šest otrok s posebnimi potrebami.« Prosili bi za pojasnilo zakaj razlika med otroci, ki so 
vključeni v prilagojen program za predšolske otroke, ki vključuje otroke s težjimi zdravstvenimi 
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posebnostmi, in avtističnimi otroci? Predlagamo, da je tudi za avtistični oddelek normativ 6 
otrok. 
 
20. člen 
Nasprotujemo predlogu, da se »do začetka financiranja delovnih mest iz 7. in 10.  člena tega 
pravilnika iz državnega proračuna, financirajo delovna mesta iz občinskih proračunov občin 
zavezank za plačilo razlike med plačilom staršev in ceno programa v skladu s pravilnikom, ki 
določa metodologijo za oblikovanje cen programov javne službe, ki jo izvajajo vrtci.« 
 
Sredstva za financiranje delovnih mest iz 7. in 10. člena predloga Pravilnika (vzgojitelj za 
zgodnjo obravnavo, vzgojitelj v prilagojenem programu, vzgojitelj za komunikacijo v 
slovenskem znakovnem jeziku in vzgojitelj za delo z gluhoslepimi) naj se z uveljavitvijo 
pravilnika zagotovijo iz državnega proračuna. Sredstva iz državnega proračuna je treba 
zagotoviti takoj, ko se vzpostavi pravica, sicer ne bo ustrezne pravne podlage in bo strošek 
ostal na bremenih občin, čemur Združenje občin Slovenije nasprotuje. Število otrok s 
posebnimi potrebami, katerim pripada dodatna strokovna pomoč se nenehno povečuje in s 
tem povezano tudi stroški. 
 
V upanju, da boste pripombe v največji možni meri upoštevali, vas lepo pozdravljamo. 

 
 
S spoštovanjem, 
 

                                                                                      
         Robert SMRDELJ  

                                                                      Predsednik Združenja občin Slovenije 


