
Predlagatelj: ŽUPAN                      Faza: PREDLOG 
 
Svet Mestne občine Velenje je na podlagi četrtega odstavka 14. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi 
predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17), Sklepa o prilagojenem programu za predšolske 
otroke (Uradni list RS, št. 96/06), sedmega odstavka 28. 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, 14/15-ZUUJFO, 55/17 in 
18/21), 11.b člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni 
list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19), 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE) in 20. člena Statuta Mestne 
občine Velenje (Uradni vestnik Mestne občine Velenje, 14/22) na svoji ____seji dne ______________ sprejel 
naslednji 
 
 

ODLOK 
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje 

 
 

1. člen 
 
V Odloku o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 12/16 – uradno prečiščeno 
besedilo, 22/16, 8/18, 10/19 in 14/19; v nadaljevanju: odlok), se 13. člen spremeni tako, da se glasi:  
»Vrtec izvaja program po predhodnem členu za otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa 
organizira tudi dnevno varstvo otrok v vzgojnovarstvenih družinah. Vrtec izvaja tudi Kurikulum za vrtce v 
prilagojenem programu za predšolske otroke v 4 oddelkih vrtca in sicer 2 oddelka v enoti Najdihojca, 1 oddelek v 
enoti Vila Mojca in 1 oddelek v enoti Vrtiljak. Vrtec lahko izvaja Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za 
predšolske otroke na vseh lokacijah oziroma enotah Vrtca Velenje. 
Vrtec ne sme pričeti z novo dejavnostjo ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja 
in brez odločitve pristojnega organa o izpolnjenih pogojih, predpisanih za opravljanje dejavnosti, glede tehnične 
opremljenosti in varstva pri delu ter gede drugih pogojev.  
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja vrtec v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in 
izboljšuje ponudbo vzgojnovarstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se 
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.«.  

 
2. člen 

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem vestniku Mestne občine Velenje.    
 
Številka: 0070-0012/2022 
Datum:  
 

župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL 

 
 
Obrazložitev 
 
1. PRAVNA PODLAGA: 
Pravna podlaga za spremembe in dopolnitve odloka je navedena v preambuli odloka, to je Zakon o celostni zgodnji 
obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17), Sklep o prilagojenem programu za 
predšolske otroke (Uradni list RS, št. 96/06), sedmi odstavek 28. 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, 14/15-ZUUJFO, 
55/17 in 18/21), 11.b člen Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo 
(Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19) in Zakon o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - 
uradno prečiščeno besedilo, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 84/10 - odl. US, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 
76/16 - odl. US, 11/18 - ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 - ZIUZEOP-A, 80/20 - ZIUOOPE).  
 
2. RAZLOGI ZA SPREJEM AKTA: 
Sprememba in dopolnitev ustanovitvenega akta je potrebna zaradi vpisa v razvid javnoveljavnih programov za 
izvajanje prilagojenega programa za predšolske otroke v razvojnem oddelku oz. Kurikuluma za vrtce v prilagojenem 
programu za predšolske otroke. S 1. 9. 2019 je namreč Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport pričelo 
uveljavljati določbo četrtega odstavka 14. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi 



potrebami, ki opredeljuje, da se iz državnega proračuna v skladu z normativi in standardi, ki veljajo za dejavnost 
predšolske vzgoje s posebnimi potrebami, zagotavljajo sredstva za plačilo višjih stroškov delovanja razvojnih 
oddelkov vrtcev v višini razlike med ceno programa, ki je v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, osnova za plačilo 
staršev za otroke s posebnimi potrebami in ceno razvojnega oddelka, ki jo je sprejela občina ustanoviteljica vrtca. Za 
pridobitev teh sredstev mora vrtec predhodno opraviti še vpis v razvid javnoveljavnih programov, za kar pa potrebuje 
še spremembo ustanovitvenega akta vrtca, saj mora biti iz njega razvidno, da Vrtec Velenje izvaja prilagojeni 
program za predšolske otroke z imenovanjem enot, kjer se ta program izvaja. Za 3 razvojne oddelke oz. oddelke s 
prilagojenim programom in sicer 2 v enoti Najdihojca in 1 v Vili Mojca, smo spremembo in dopolnitev vnesli v odlok 
že novembra 2019. S šolskim letom 2022/2023, torej s 1. 9. 2022 je pričel delovati še 1 razvojni oddelek v enoti 
Vrtiljak, za katerega še moramo vnesti spremembo v odlok.  
Metodologijo določanja stroškov, ki so elementi za oblikovanje cen programov in stroške, ki se ne vštevajo v ceno 
programa, določi minister, pristojen za predšolsko vzgojo na podlagi sedmega odstavka 28. člena Zakona o vrtcih.  
V skladu z 11.b členom Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, se za izvajanje 
prilagojenega programa za predšolske otroke, ki se izvaja v razvojnih oddelih vrtcev, iz državnega proračuna, v 
skladu z normativi in standardi, ki veljajo za dejavnost predšolske vzgoje, zagotavljajo sredstva za plačilo višjih 
stroškov delovanja razvojnih oddelkov vrtcev. Ministrstvo, pristojno za predšolsko vzgojo, tako vrtcu zagotavlja višje 
stroške v višini razlike med ceno programa, ki je v skladu z Zakonom o vrtcih osnova za plačilo staršev za otroke s 
posebnimi potrebami, in ceno razvojnega oddelka. Višji strošek za delovanje razvojnih oddelkov vrtca, ki ga krije 
ministrstvo, je za šolsko leto 2022/2023 za posamezni razvojni oddelek na mesec znesek v višini 3.623,64 EUR.  
 
3.OCENA SEDANJEGA STANJA: 
Zaradi Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi potrebami, ki omogoča vrtcem, da 
pridobijo državna sredstva za plačilo višjih stroškov delovanja oddelkov s prilagojenim programom v višini razlike 
med ceno programa, ki je v skladu z zakonom, ki ureja vrtce, osnova za plačilo staršev za otroke s posebnimi 
potrebami in ceno razvojnega oddelka, ki jo je sprejela občina ustanoviteljica vrtca, je potrebno Vrtcu Velenje izvesti 
vpis v razvid javnoveljavnih programov za izvajanje Kurikuluma za vrtce v prilagojenem programu za predšolske 
otroke, kar je bilo za 3 oddelke vrtca, 2 oddelka v enoti Najdihojca in 1 oddelek v enoti Vila Mojca, že izvedeno v letu 
2019. Sedaj pa je potrebno dopolnitev v odloku izvesti še za 1 nov oddelek s prilagojenim programov, ki deluje od 1. 
9. 2022 v enoti Najdihojca. Za vpis v razvid potrebuje Vrtec Velenje podlago v odloku, zato je potrebno vključiti v 
odlok izvajanje razvojnih oddelkov oz. oddelkov s prilagojenim programom. Na predlog svetovalke z Ministrstva za 
izobraževanje, znanost in šport, se v odloku zapiše, da lahko Vrtec Velenje izvaja prilagojen program za predšolske 
otroke na vseh lokacijah oziroma enotah vrtca. V kolikor se bodo v prihodnje še pokazale potrebe po odprtju 
kakšnega razvojnega oddelka oziroma oddelka s prilagojenim programom za predšolske otroke v Vrtcu Velenje, ne 
bo potrebno v odloku zaradi tega nič spreminjati oziroma dodajati.  
 
4. KRATKA VSEBINA AKTA:  
V odloku se 13. člen spremeni tako, da se glasi:  
»Vrtec izvaja program po predhodnem členu za otroke v starosti od 11. meseca do vstopa v osnovno šolo. Lahko pa 
organizira tudi dnevno varstvo otrok v vzgojnovarstvenih družinah. Vrtec izvaja tudi Kurikulum za vrtce v 
prilagojenem programu za predšolske otroke v 4 oddelkih vrtca in sicer 2 oddelka v enoti Najdihojca, 1 oddelek v 
enoti Vila Mojca in 1 oddelek v enoti Vrtiljak. Vrtec lahko izvaja Kurikulum za vrtce v prilagojenem programu za 
predšolske otroke na vseh lokacijah oziroma enotah Vrtca Velenje. 
Vrtec ne sme pričeti z novo dejavnostjo ali spremeniti pogojev za opravljanje dejavnosti brez soglasja ustanovitelja in 
brez odločitve pristojnega organa o izpolnjenih pogojih, predpisanih za opravljanje dejavnosti, glede tehnične 
opremljenosti in varstva pri delu ter glede drugih pogojev.  
Za nove dejavnosti ne štejejo druge dejavnosti, ki jih opravlja vrtec v manjšem obsegu, s katerimi dopolnjuje in 
izboljšuje ponudbo vzgojnovarstvenega dela ali s katerimi prispeva k popolnejšemu izkoriščanju zmogljivosti, ki se 
uporabljajo za opravljanje vpisanih registriranih dejavnosti.«.  
Zaradi lažje preglednosti, se 13. člen spreminja oziroma navaja v celoti, čeprav se sprememba nanaša predvsem na 
oddelke prilagojenega programa vrtca. 
 
5. OCENA FINANČNIH TER DRUGIH POSLEDIC: 
Sprejem tega odloka nima finančnih posledic za proračun Mestne občine Velenje.  
 
6. RAZLOGI ZA SPREJEM ODLOKA PO SKRAJŠANEM POSTOPKU: 
Na podlagi prve alineje 84. člena Poslovnika Sveta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, št. 14/22) 
predlagamo, da se Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtca Velenje sprejme 
po skrajšanem postopku, saj gre za manjše spremembe odloka. 

 
V Velenju, 7. 12. 2022 

 
 



Pripravila: 
Dragica KAUZAR, univ. dipl. soc., l.r.                           Marko PRITRŽNIK, prof. geog. in zgod., l.r. 
višja svetovalka I. za varstvo                                     vodja Urada za družbene dejavnosti 
in vzgojo predšolskih otrok 

 
 

ŽUPAN: 
Na podlagi 33. člena Statuta Mestne občine Velenje (Uradni vestnik MO Velenje, 14/22), predlagam svetu 
Mestne občine Velenje, da ta odlok sprejme. 

 
 

            župan Mestne občine Velenje 
Peter DERMOL 
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