
 
OBČINA DOBJE 

OBČINSKI SVET 
    

Na podlagi 108. in 109. člena Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Ur. l. RS št.  12/96, 23/96, 22/00 - ZJS, 64/01, 101/01 - odl. US, 108/02, 
34/03, 79/03, 65/05, 129/06, 36/08, 58/09, 64/09, 65/09, 20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - 
ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16, 25/17 - ZVaj), 16. in 17. čl. Zakona o 
vrtcih (Ur. l. RS št. 100/05- UPB, 25/08, 98/09 - ZIUZGK, 36/10, 62/10 - ZUPJS, 94/10 
- ZIU, 40/11 - ZUPJS-A, 40/12 - ZUJF, 14/15 - ZUUJFO, 55/17), 29. čl. Zakona o lokalni 
samoupravi (Ur. l. RS št. 94/07, 27/08 - odl. US, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 - ZUJF, 
14/15 - ZUUJFO, 76/16 - odl. US), 33. čl. Pravilnika o normativih za opravljanje 
dejavnosti predšolske vzgoje  in  12. člena Statuta Občine Dobje (Uradni list RS, št. 
114/06 – UPB1) je Občinski svet Občine Dobje na 16. redni seji dne 26.2.2018 sprejel 
 
 
 

S K L E P  
 

 o podaji soglasja k odprtju dodatnega polovi čnega jasli čnega oddelka in 
podaja soglasja k zaposlitvi vzgojitelja,  

za dolo čen čas v Enoti Vrtca Dobje  
 
 

1. člen 
 

Občinski svet občine Dobje podaja soglasje k odprtju dodatnega polovičnega 
heterogenega oddelka prvega starostnega obdobja dnevnega programa vrtca v Enoti 
vrtca Dobje pri Planini.   
 
Polovični heterogeni oddelek prvega starostnega obdobja se oblikuje  tako, da se z 
normativom predpisano največje število otrok (5) v oddelku, glede na razmere in 
položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini poveča še za največ enega otroka. 
Polovični jaslični oddelek lahko tako sprejme največ 6 otrok.   
 
Soglasje k odobritvi dodatnega polovičnega jasličnega oddelka v Enoti vrtca Dobje 
velja za določen čas, in sicer za  obdobje od 1.3.2018 do 31.8.2018, kot izhaja iz 
predloga JZ OŠ Dobje št. 8/2018 z dne 18.1.2018. 
 
 

2. člen 
 

Občinski svet občine Dobje podaja soglasje k zaposlitvi vzgojitelja za določen čas  v 
Enoti vrtec Dobje, in sicer za  obdobje od 1.3.2018 do 31.8.2018, kot izhaja iz predloga 
Enote vrtec Dobje št. 8/2018 z dne 18.1.2018. 
 



3. člen 
 
Ravnateljica JZ OŠ Dobje, mora ves čas zagotavljati, da so izpolnjeni  vsi zakonsko in 
podzakonsko  zahtevani  minimalni  standardi in normativi, na področju šoloobvezne 
in predšolske vzgoje (prostorski in kadrovski).  
 
Minimalni standardi in normativi morajo biti izpolnjeni tako za že obstoječe oddelke kot 
tudi za dodatno oblikovan polovični oddelek prvega starostnega obdobja.   
 
V primeru morebitno naknadno ugotovljenih odstopanj od zahtevanih, in z njimi 
povezanih dodatno nastalih bremen (stroškov), sredstva neposredno zagotavlja Javni 
zavod brez možnosti bremenitve Proračuna Občine Dobje.  
 
 

4. člen 
Ta sklep stopi v veljavo z dnem sprejema, uporablja pa se od 1.3.2018 do 31.8.2018. 
Sklep se objavi na spletni strani Občine Dobje.  
 
                                                                                                          

   Župan Ob čine Dobje 
                                                                                                     Franc Leskovšek 
 
Številka: 602-0002/2018 
Datum: 26.2.2018 
 
 
 
Vročiti: 
- JZ OŠ Dobje, Dobje pri Planini 20a, 3224 Dobje pri Planini  
- Občinska uprava 
- Arhiv, tu. 
 
  


