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ZADEVA: DODATNE 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, na podlagi dopisa št. 092-6/2022/424, z dne 7. 6. 2022, v 
nadaljevanju posreduje dodatne pripombe na predlog Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 
pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (v nadaljevanju: Pravilnik). 
 
 
1. člen 
S predlagano spremembo Pravilnika je v njegovem 4. členu normativ pomočnika ravnatelja 

določen za samostojne vrtce. Prosili bi za pojasnilo kaj je z vrtci ob šolah. Predlagamo, da se 

ohrani se stara navedba »vrtec« ali posebej določi normative za vrtce ob šolah 

 
7. člen 
Predlog novega 13.a člena uvaja novo delovno mesto »vzgojitelj za zgodnjo obravnavo«. Ta je 
določen za vrtec s 15-imi oddelki, kar je nesprejemljivo. Namreč v vseh vrtcih ni enakega števila 
otrok s posebnimi potrebami. Postavlja se vprašanje ali je na voljo dovolj kadrov, zato predlagamo, 
da se normativ določi na število otrok s posebnimi potrebami oziroma na število ur potrebne 
pomoči. 
 
Predlog novega 13.c člena uvaja novo delovno mesto »vzgojitelj za komunikacijo v slovenskem 
znakovnem jeziku in vzgojitelj za delo z gluhoslepimi«, ne določa pa normativa za oblikovanje 
delovnega mesta. Enako se tudi tu postavlja vprašanje ali je na voljo dovolj kadrov, zato 
predlagamo, da se normativ določi na število otrok s posebnimi potrebami oziroma na število ur 
potrebne pomoči. Prav tako naj se sredstva zagotovijo iz državnega proračuna.  
 
12. člen 
V navedenemu členu smo že podali pripombe in pozvali k zagotovitvi dodatnih sredstev v okviru 
povprečnine oz. znotraj državnega proračuna. Dodajamo pa še pripombo, da v predlogu 23.b 
člena ni določenega normativa delavca za posamezno skupino, ni določeno kdaj se bo program 
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izvajal (v času varstva ali po zaključku kot interesna dejavnost) in ali se bo program izvajal z 
dodatnim, nadnormativnim delavcem. Žal se tudi tu poraja vprašanje ali je na voljo dovolj kadrov. 
 
15. člen 
V prejšnjem dopisu smo vas v zvezi s 15. členom predloga Pravilnika že prosili za pojasnilo zakaj 
razlika med otroci, ki so vključeni v prilagojen program za predšolske otroke, ki vključuje otroke s 
težjimi zdravstvenimi posebnostmi, in avtističnimi otroci? Predlagali smo, da je tudi za avtistični 
oddelek normativ 6 otrok. Tokrat predlagamo dopolnitev 15. člena predloga Pravilnika, ki naj se 
glasi: »(2) Če vrtec ali drug zavod za vzgojo in izobraževanje otrok, mladoletnikov in mlajših 
polnoletnih oseb s posebnimi potrebami oblikuje oddelek prilagojenega programa, v katerega so 
vključeni samo otroci z avtističnimi motnjami, je v oddelek lahko vključenih največ šest otrok.«. 
 
Obrazložitev: 
Predlog dopolnitve sledi in uzakonja obstoječo prakso, da specializirani oddelki za obravnavo otrok 
s posebnimi potrebami že sedaj delujejo izven mreže javnih vrtcev. Organizirani so predvsem v 
vzgojno-izobraževalnih ustanovah za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, kot sta 
to primer vrtca Centra za sluh in govor Maribor ter enote v Centru za komunikacijo sluh in govor 
Portorož. 
 
16. člen 
Predlagamo spremembo drugega odstavka 35. člena, ki naj se glasi: »(2) Če je dejavnost vezana 
na prevoz, morata oddelek otrok poleg vzgojitelja oziroma drugega strokovnega delavca, 
spremljati še najmanj dve polnoletni osebi.. Če je število otrok enako ali manjše od polovice 
najvišjega z normativom določenega števila za posamezni oddelek, mora biti poleg vzgojitelja  
oziroma drugega strokovnega delavca, prisotna vsaj še ena polnoletna oseba.«.  
 
Obrazložitev: 
Glede na normative dejavnosti je zelo težko zagotoviti spremstvo dodatnega delavca, zato je 
nesmiselno omejevati njegovo starost na 21. let. Predvidevamo, da je študent na praksi dovolj 
odgovorna, in tekom študija tudi že usposobljena, oseba za pomoč pri spremljanju otrok. 
 
V upanju, da boste pripombe v največji možni meri upoštevali, vas lepo pozdravljamo. 
 
 
S spoštovanjem, 
 

                                                                                      
         Robert SMRDELJ  

                                                                           Predsednik Združenja občin Slovenije 


