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PROTOKOL 

POSTOPKOV  ZA ZAGOTOVITEV DODATNIH  MEST V VRTCIH 
 

 
I. Uvod 

 
Predšolsko vzgojo zakon opredeljuje kot eno izmed izvirnih pristojnosti občine 
oziroma kot nalogo, ki jo občina opravlja za zagotavljanje potreb svojih 
prebivalcev. Za predšolsko vzgojo v naši državi je značilno, da je opredeljena 
kot javna služba in so pogoji za njeno izvajanje predpisani na nacionalni ravni.  
 
Občine so dolžne zagotavljati javno mrežo vrtcev, ki jo sestavljajo javni vrtci in 
zasebni vrtci s koncesijo, mreža pa mora biti organizirana tako, da omogoča 
staršem in otrokom dostopnost in izbiro programa za predšolske otroke. Ker je  
v zadnjih letih prišlo do pomanjkanja zadostnega števila mest v vrtcih, je 
največ kritik namenjenih dostopnosti vrtcev. Računsko sodišče je v 
Revizijskem poročilu »Dostopnost predšolske vzgoje« z dne 13. 12. 2010 
priporočilo takratnemu Ministrstvu za šolstvo in šport, da za izboljšanje 
dostopnosti na področju predšolske vzgoje predlaga vrstni red ukrepov za 
zagotavljanje dodatnih kapacitet v okoljih, kjer prostih mest v vrtcih 
primanjkuje. Določitev zaporedja ukrepov bi po oceni sodišča učinkoviteje 
(hitreje in ceneje) reševalo problem pomanjkanja prostih mest v vrtcih. 
 
Protokol postopkov za zagotovitev dodatnih mest v vrtcih, je po vsebini 
neobvezujoč akt, ki obsega pravne podlage, s katerimi se določa zagotavljanje 
javne službe in dostopnost vrtcev ter ukrepe, ki omogočajo zagotovitev 
dodatnih mest v vrtcih.    
 
 

II. Pravne podlage, ki določajo javno službo na področju predšolske vzgoje 
 

Pomembnejše določbe posameznih zakonov, ki določajo zagotavljanje 
predšolske vzgoje, so naslednje: 

 
1. Zakon o lokalni samoupravi (ZLS):  
 20. člen, ki določa temeljne naloge občin;  
 21. a člen določa pravne podlage, ki občini omogočajo pridobivanje 

podatkov iz uradnih zbirk upravljavcev,  
 61. člen, ki določa, da občina zagotavlja opravljanje javnih služb, ki jih 

sama določa in javnih služb, za katere je tako določeno z zakonom: 
- neposredno v okviru občinskih služb, 
- z ustanavljanjem javnih gospodarskih in drugih javnih zavodov ter 

javnih gospodarskih družb, 
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- z dajanjem koncesij, 
- z vlaganjem lastnega kapitala v dejavnost oseb zasebnega prava; 
 

Za mestno občino pa je pomembna tudi določba: 
 22. člena, ki določa, da mestna občina: 

- zagotavlja delovanje informacijsko-dokumentacijskih, kulturnih, 
znanstvenih, socialnih, varstvenih in zdravstvenih ustanov, ki imajo 
pomen za širšo lokalno skupnost ali za državo in 

- ustanavlja službe za širše območje na področju vzgoje, izobraževanja, 
poklicnega usposabljanja, socialnega skrbstva in otroškega varstva ter 
druge službe javnega pomena.  

 
2. Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI): 
 11. člen, ki določa, da se za opravljanje javne službe na področju vzgoje in 

izobraževanja organizira javna mreža, ki jo sestavljajo javni vrtci in zasebni 
vrtci ter zasebniki, ki imajo koncesijo.  
Javna mreža vrtcev mora biti organizirana tako, da omogoča staršem in 
otrokom dostopnost in izbiro programa za predšolske otroke.  
Merila za postavitev javne mreže določa Vlada RS ob upoštevanju števila in 
starosti otrok na določenem območju; specifičnosti poselitve in razvojnih 
posebnosti območja.  

 40. člen, ki določa, da javne vrtce ustanavlja občina 
 151. člen, ki določa, da so vsi javni vrtci, ki so bili ustanovljeni pred 

uveljavitvijo ZOFVI (pred 15. 3. 1996) sestavni del mreže javnih vrtcev. 
 

3. Zakon o vrtcih (ZVrt): 
 9. člen, ki določa, da imajo starši pravico izbrati program predšolske vzgoje 

za otroke v javnem in zasebnem vrtcu, 
 10. člen, ki določa, da je občina dolžna zagotavljati vključevanje otroke v 

programu javne službe, kadar starši izrazijo interes za vključitev tolikšnega 
števila otrok, da bi se v skladu s standardi in normativi oblikoval en oddelek. 
V tem primeru mora občina najkasneje v 30. dneh začeti postopek za 
zagotovitev dodatnih prostih mest v javnem vrtcu ali razpisati koncesijo.  

 
 10. a člen, ki določa, da se lahko prostori vrtca zagotovijo tudi v stavbah, ki 

niso grajene za namene vrtcev, in sicer v stanovanjskih stavbah, upravnih in 
pisarniških stavbah, trgovskih in drugih stavbah za storitvene dejavnosti ter 
v stavbah splošnega družbenega pomena (največ dva oddelka otroka). Pogoj 
je, da ima stavba izdano uporabno dovoljenje za svoj primarni namen.  

 10. b člen, ki določa, da je občina pri načrtovanju prostora dolžna hkrati 
načrtovati tudi površine za dejavnost predšolske vzgoje ter da je financiranje 
izgradnje vrtca lahko predmet dogovora med občino in zasebnim 
partnerjem, pri čemer se v pogodbi opredeli čas, v katerem občina prevzame 
lastništvo stavbe. 
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 12. člen, ki določa, da izvajalce programov za predšolske otroke (vrtce) 
določi občina oziroma več občin, če se tako dogovorijo. 

 
4. Uredba o merilih za oblikovanje javne mreže vrtcev (Ur.l.RS, št. 63/99), ki 

določa merila za oblikovanje javne mreže javnih vrtcev ter določa postopek 
vključevanja otrok v vrtce, ki ga mora izpeljati občina za izpolnitev 
dolžnosti iz 10. člena ZVrt: 

 6. in 7. člen določata zelo formalen postopek, v skladu s katerim lahko starši 
v pisni obliki občini posredujejo interes za vključitev otroka v vrtec, občina 
pa starše pisno obvesti o tem, kakšen postopek za zagotovitev dodatnih 
prostih mest je pričela izvajati in predviden rok, v katerem bo zagotovljena 
vključitev otrok v vrtec.  

 
5. Odredba o pogojih za ustanavljanje javnih vrtcev 
 4. člen, ki določa, da za zagotavljanje zadostnega števila prostih mest v 

vrtcu, občina spremlja demografska gibanja na svojem območju ter pripravi 
oceno teh gibanj za obdobje naslednjih petih let.  

 
 

III. Spremljanje razmer in stanja predšolske vzgoje v občini 
 

Demografski podatki 
 
Za učinkovito zagotavljanje zadostnega števila mest v vrtcih in s tem 
zadovoljevanja potreb staršev po vključitvi otrok v vrtec je ključnega pomena, 
da občina  spremlja stanje in razpolaga z vsemi potrebnimi statističnimi, 
evidenčnimi in analitičnimi podatki, ki kažejo trenutno situacijo kot tudi 
pričakovane potrebe v naslednjih letih. Najpomembnejši podatki za 
načrtovanje potrebnega obsega kapacitet v vrtcih in za odločanje so: 
- število predšolskih otrok po posameznih letnikih od starosto enega leta do 

šestih let,   
- število rojenih otrok v tekočem letu in  
- podatek  o  oceni demografskih gibanja na območju občine za naslednjih pet 

let.  
 
 
Obveznost občine je, da ima izdelan poseben dokument »Ocena demografskih 
gibanj za obdobje petih let«. Njegova vsebina ni predpisana, je pa logično, da 
vsebuje minimalne podlage, ki omogočajo izvajanje  potrebnih aktivnosti za   
zagotavljanje zadostnega števila prostih mest v vrtcih.  
 
Podatke o številu predšolskih otrok se pridobi iz Centralnega registra 
prebivalstva - CRP (vsaka občina si za svoje območje lahko uredi takšen 
dostop) in od Statističnega urada RS.  
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Oceno demografskega gibanja na območju občine za naslednjih pet let se 
pripravi na podlagi podatkov o številu rojstev na območju občine za obdobje 
zadnjih desetih let, ki kažejo trend in predvideno dinamiko. Podatke je mogoče 
dobiti od Statističnega urada RS, lahko pa tudi od Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport, iz baze Sokol, v kateri so podatki po 
šolskih okoliših. Ta vir podatkov je koristen predvsem za večje občine in mestne 
občine, ki imajo lahko različno sliko po posameznih krajih in neenakomerno 
izražene potrebe po vrtcih.  
 
Nadalje, je treba upoštevati še oceno o številu prebivalcev, ki se bodo še priselili 
glede na število predvidenih novogradenj v občini.  Podatki se sproti preverjajo 
in po potrebi dopolnjujejo.  
 
Pri pripravi ocene demografskih gibanj je treba upoštevati tudi delež 
vključenosti otrok v vrtce, in sicer ločeno za 1. in 2. starostno obdobje.  
 
 
Podatki o kapacitetah vrtcev 
 
Seveda samo ocena demografskih gibanj ni dovolj in jo je treba gledati skupaj s 
podatkom o stanju kapacitet vrtcev ter primerjati, ali bodo obstoječe kapacitete 
zadoščale za predvideno število otrok v naslednjih petih letih, tako po številu 
razpoložljivih prostih mest, kot tudi po sami kakovosti prostorov.  
 
Stanje kapacitet je poznano vsaki posamezni občini in tudi pristojnim v vrtcih. 
Veljavni Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca predstavlja standard, ki mora biti zagotovljen otrokom in 
zaposlenim v vrtcih. Predvsem je pomemben standard o velikosti igralne 
površine na otroka od 4 do vsaj 3 m2 na otroka in standard 15 m2 igrišča na 
otroka. Čeprav je bila uveljavitev prvega standarda predvidena že v šolskem 
letu 2006/07, se je zaradi nepričakovano večje natalitete in večjega vključevanja 
otrok v vrtce, v celoti državi pojavila težava s pomanjkanjem prostih mest. Ker 
je bilo ocenjeno, da je pomembneje vključiti otroke v vrtce kot jih pustiti zunaj, 
se je uveljavitev normativa prestavila, tako da po sedaj veljavni ureditvi kot 
skrajni rok velja 1. 9. 2013, ki pa ga bo treba ponovno podaljšati. 
 
Kapacitete vrtcev je potrebno oceniti z vidika trenutnega stanja in bodoče 
potrebe, ki je razvidna iz demografskih podatkov. Če število mest ne bo 
zadoščalo oziroma če prostor v bodoče več ne bo primeren, je potrebno 
predvideti tudi ukrepe za zagotovitev zadostnega števila prostih mest oziroma 
za zagotovitev primernega prostora.  
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V praksi so občine, ki temu področju na podlagi mednarodnih dokumentov in 
globalnega dogajanja že dajejo razvojni pomen sprejele celovite strategije za 
področje predšolske vzgoje, v katerih so opredeljeni dolgoročni cilji, ukrepi ter 
rešitve za njihovo realizacijo.  
 
V strategiji je natančno razdelano stanje prostorskih kapacitet vrtcev in 
predvidene različne aktivnosti, npr. adaptacije obstoječih prostorov, prizidki, 
dozidave, novogradnje. Posebej je razdelano tudi stanje v vrtcih glede 
izpolnjevanja pogojev o prepisani igralni površini 3 m2 na otroka.  
 
  

IV. Pregled občine nad stanjem kapacitet v vrtcih za naslednje šolsko leto 
 
Vrtec občino ustanoviteljico obvešča o številu vpisanih  in vključenih otrok ter 
razpoložljivih kapacitetah. Že pri pripravi letnega delovnega načrta je občina 
seznanjena (poda tudi soglasje) s številom in vrsto oddelkov, ki jih bo vrtec 
organiziral v šolskem letu.  
 
Če je po končanem vpisu število vpisanih otrok večje, kot je razpoložljivih prostih 
mest, vrtec o tem nemudoma obvesti občino, da se začnejo pripravljati aktivnosti 
za zagotovitev dodatnih mest. V praksi so pogosti primeri predhodnega 
neformalnega iskanja primernih  prostorov in smiselno je, da se vrtec in občina 
uskladita glede načina iskanja prostorov  (npr. predvsem vrtci iščejo v lastnih 
objektih prostore, ki bi jih lahko preuredili v igralnice), kar  kasneje omogoča 
občini, da je učinkovitejša pri konkretnih ukrepih oziroma da se občina usmeri v 
tiste ukrepe, ki bodo dali rezultat. 
 
Občine, ki imajo več vrtcev in so uvedle enotni vpis v vse vrtce na njenem 
območju, imajo ves čas vpisnega postopka natančen pregled nad dejanskim 
stanjem števila vpisanih otrok in s tem povezanih potreb po zagotovitvi 
zadostnega števila prostih mest v vrtcih.    
 
Pregled nad stanjem kapacitet vrtcev omogoča Info - točka »Prosta mesta v 
vrtcih« pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, ki vsebuje tudi 
podatek o številu čakajočih otrok v posameznem vrtcu. To omogoča pregled stanja 
kapacitet  za vsako občino in državo kot celoto.   
 
 

V. Aktivnosti občine in vrstni red ukrepov za zagotovitev dodatnih mest 
 
10. člen Zakona o vrtcih določa, da v primeru, ko v občini ni vrtca, ki izvaja javno 
službo oz. v vrtcu ni dovolj prostih mest, odklonjenih otrok pa je za en oddelek, 
mora občina v 30. dneh začeti s postopkom zagotovitve dodatnih mest v javnemu 
vrtcu ali razpisati koncesijo. To pomeni, da mora občina najkasneje mesec dni po 
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končanih postopkih vpisa otrok v vrtec, začeti z izvajanjem postopkov za 
pridobitev dodatnih mest v vrtcu.  
 
Postopek obveščanja staršev s strani občine o ravnanju občine za zagotovitev 
dodatnih mest je v 6. in 7. členu uredbe sicer predpisan, vendar je preveč 
formaliziran in zbirokratiziran. Za starše, katerih otroci ostajajo na čakalnem 
seznamu, je ključnega pomena informacija o možnosti, kdaj se bo lahko otrok 
vključil v vrtec, zato naj se vrtec in občina dogovorita o načinu posredovanja vseh 
potrebnih informacij staršem (sestanki s starši, informacija v uradnem glasilu 
občine, …). 
 
V nadaljevanju so navedeni trije ključni ukrepi ter pri posameznem ukrepu 
razdelane različne možnosti za zagotovitev dodatnih kapacitet za vrtec.   
 
 

V./1 Pridobitev dodatnih prostorov v obstoječih objektih 
 
1. Pridobitev  dodatnih mest v obstoječem javnem vrtcu 
Prvi ukrep je, da se preveri ali je  mogoče  v obstoječem objektu vrtca  kakšen 
prostor preurediti v igralnico in ga opremiti  tako, da ustreza predpisanim 
normativom, ki jih določa Pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in 
opremo vrtca (v nadaljevanju: pravilnik). 
 
2. Ureditev igralnice v šoli 
Naslednji ukrep je, da se preveri možnost pridobitve prostora za vrtec v osnovni 
šoli, pri čemer je ključno, da prostor ustreza predpisanim zahtevam pravilnika.  
Praksa kaže, da se običajno na ta način najlažje zagotovi prostor za oddelek 
starejših otrok (drugo starostno obdobje). V šoli se tako na novo organizira  
oddelek drugega starostnega obdobja ali pa se takšen oddelek iz vrtca preseli v šolo. 
 
Pri tej možnosti je pomembno, da se v primeru, če se oddelek z začetkom novega 
šolskega leta preseli iz vrtca v šolo, starše pravočasno obvesti o nameravani 
preselitvi oddelka in zagotovi kakovostno izvajanje kurikula in s tem prepreči 
dvom v poslabšanje pogojev za njihove otroke. Če so  zagotovljeni vsi pogoji, 
potem ni zakonske ovire, da se kljub morebitnemu začetnemu neodobravanju 
staršev takšna sprememba ne izpelje. Najlažje se ta ukrep izpelje, če se v prostorih 
šole na novo organizira oddelek, v katerega so vključeni otroci, ki so na novo 
vpisani. 
 
V praksi se ureditev igralnice v šoli največkrat dopolnjuje z nameravano investicijo 
v vrtce in tako predstavlja le začasno rešitev. Iz podatkov je namreč potrebno 
razbrati, ali bo povečano število otrok v vrtcih prisotno dalj časa, ali gre le za krajši 
čas povečanih potreb. Če podatki kažejo na povečanje števila otrok skozi daljše 
obdobje, potem je nujno, da se izvajajo tudi ukrepi za zagotovitev mest v vrtcu, saj 



~	7	~ 

lahko pride do situacije, ko bo šola potrebovala prostor, ki ga je začasno odstopila 
vrtcu, to pa bi pomenilo onemogočanje vpisa otrok v posameznem šolskem letu.  
 
Šola ima izdano uporabno dovoljenje za opravljanje dejavnosti vzgoje in 
izobraževanja, zato se v takšnem objektu lahko organizirajo oddelki vrtca (tudi več 
kot dva oddelka) brez spremembe namembnosti objekta.  
 
3. Ureditev  igralnice v nenamensko grajenem objektu, ki je last občine 
Na enak način kot to velja za šolo se lahko uredi igralnica tudi v katerem drugem 
objektu, ki ima izdano uporabno dovoljenje za namen po 10. b členu ZVrt. npr. 
knjižnica, stavba občine, stavba krajevnega urada, in podobno. Primeri objektov, 
ki so razvrščeni znotraj posamezne vrste, za katere zakon omogoča, da se 
uporabljajo za vrtce, so navedeni v navodilih za razvrščanje objektov po enotni 
klasifikaciji vrst objektov. V tem primeru je treba novo lokacijo priglasiti za vpis v 
register izvajalcev javno-veljavnih programov.  
 
Ker gre za nenamenski objekt, se lahko pod pogoji iz 10. b člena organizirata v 
njem dva oddelka vrtca, če pa obstajajo možnosti za več oddelkov, je potrebno 
objektu spremeniti namembnost in si pridobiti novo uporabno dovoljenje za 
opravljanje dejavnosti vzgoje in izobraževanja. 
 
4. Ureditev igralnice v objektu, ki se nahaja na območju občine (npr. vzgojno- 
izobraževalni zavod, katerega ustanoviteljica je država) 
V občinah delujejo tudi vzgojno-izobraževalni zavodi, katerih ustanoviteljica je 
država. Zaradi različnih razlogov so v posameznih objektih proste kapacitete (npr. 
dijaški domovi, šolski centri, zavodi za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi 
potrebami na nivoju države, …), ki jih je mogoče preurediti za potrebe vrtca. 
Občina se z vodstvom vzgojno-izobraževalnega zavoda dogovori za najem 
prostorov in se sklene najemna pogodba. Pred sklepanjem najemne pogodbe, mora 
zavod s strani ministrstva pridobiti dovoljenje za oddajo kapacitet oziroma v 
primeru kakršnih koli gradbenih posegov na objektu, tudi soglasje za omenjene 
posege.  
 
Ker vzgojno-izobraževalni zavodi že imajo izdano uporabno dovoljenje za rabo 
objekta v vzgojno-izobraževalne namene, se lahko v  teh objektih organizira več 
oddelkov vrtca. Rešitev predstavlja eno izmed cenejših variant.  
 
5. Razpis občine za najem prostorov za potrebe javnega vrtca  
Občina  v skladu z zakonodajo, ki ureja javno naročanje razpiše najem  prostorov 
za potrebe javnega vrtca. Ker se kot potencialni ponudniki javljajo zasebniki, 
lahko občina najame tudi neopremljene prostore in s pogodbo o najemu določi 
medsebojno razmerje z najemodajalcem (rok najema, cena najema, kritje stroškov, 
lastnina opreme….). Stroški najema se ne vračunavajo v ceno programa vrtca, se 
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pa vračunavajo materialni stroški (elektrika, kurjava, itd. - 8. člen Pravilnika o 
metodologiji za oblikovanje cen programov vrtcih, ki izvajajo javno službo). 
 
OPOZORILO:  
- Za ureditev dodatnih prostorov vrtca iz tč. 2, 3, 4 in 5 je potrebno vložiti 

vlogo za vpis v razvid izvajalcev javno veljavnega programa, saje gre za 
razširitev dejavnosti na novo lokacijo.  

- Pridobitev dodatnih prostorov terja, da vrtec zagotovi primerno 
organizacijo prehrane za otroke  in vzdrževanja prostorov, kar 
predstavlja povečanje ne le števila vzgojiteljev in pomočnic vzgojiteljic, 
temveč tudi drugih strokovnih delavcev in delavcev v spremljajočih 
službah. Navedeno dejstvo se upošteva v sistemizaciji delovnih mest.  

 
 

V./2 Razpis koncesije 
 
Če noben izmed ukrepov ne omogoči pridobitve dodatnih mest za javni vrtec, mora 
občina razpisati koncesijo. Koncesijo ureja ZOFVI v členih od 73 do 77 ter Zakon o 
javno-zasebnem partnerstvu. Postopek je nekoliko daljši in se konča uspešno le, če 
je v občini že zasebnik, ki je ustanovil zasebni vrtec oz. se je registriral kot zasebni 
vzgojitelj oz. je v postopku njegove ustanovitve oz. registracije. 
 
Koncesija se lahko podeli le za izvajanje programa za predšolske otroke, ki ga je 
sprejel Strokovni svet za splošno izobraževanje tj.  Kurikul  za vrtce. 
 
Koncesija se podeli zasebnemu vrtcu ali zasebnemu vzgojitelju, ki na svojem domu 
organizira vzgojno varstveno družino. Zasebnik mora biti pred sklenitvijo pogodbe 
o koncesiji vpisan v razvid izvajalcev javno veljavnih programov. V praksi se na 
tem področju že pojavljajo primeri, ko je občini uspelo pridobiti večje število 
dodatnih kapacitet vrtcev prav s koncesijami. 
 
 

V./3 Novogradnja vrtca 
 
Novogradnja vrtca predstavlja investicijo občine. Načinov novogradnje je več, v 
zadnjih letih so se poleg klasične gradnje uveljavili tudi montažni, mobilni in vrtci, 
urejeni iz bivalnih kontejnerjev. Kot oblike hitre gradnje so povsem dopustne, če 
ustrezajo predpisanim normativom za prostor in opremo vrtca. Če ne izpolnjujejo 
teh pogojev, velja za kontejnerski vrtec izjema, in sicer se lahko uporablja takšen 
objekt  za vrtec največ 10 let. 
 
Občina se za sofinanciranje investicije lahko prijavi na razpis Ministrstva za 
izobraževanje, znanost, kulturo in šport. Pogoji in kriteriji za izbiro so določeni v 
razpisu. Sredstva oziroma različne finančne spodbude pa se lahko v večjem obsegu  
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pridobijo iz evropskih sredstev (Razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in 
tehnologijo, Eko sklad). 
 
Projekt novogradnje vrtca je za vsako občino izjemnega pomena, tako z vidika 
primernosti arhitekture, njegove umeščenosti v okolje … Zato je priporočljivo, da 
se v projekt vključijo strokovnjaki z izkušnjami pri načrtovanju in gradnji vrtcev 
ter tudi predstavniki neposrednih uporabnikov (predvsem ravnateljice in ravnatelji 
vrtcev). Menimo, da je pri novogradnji potrebno zagotoviti z vidika trajnostnega 
razvoja kvaliteten objekt, v katerem se bodo dobro počutili otroci in zaposleni. Pri 
tem je pomembno pozornost nameniti vrsti gradnje (vrsta materiala), opremi, 
prezračevanju objekta v povezavi s kvaliteto zraka v okolju, način ogrevanja, 
lokacija objekta. Vlaganja v trajnostni razvoj naj predstavlja okolju prijazno 
tehnologijo, ki spodbuja dobro počutje in energetsko varčnost, pri čemer pa je 
potrebno pri odločanju upoštevati načelo previdnosti. Otrokom naj vrtec zagotovi 
dostop do zdravega in varnega okolja ter zadostne zelene površine za njihovo 
telesno dejavnost. Med možnimi načini naj opozorimo na običajno spregledano, 
toda eno izmed bolj primernih gradenj za naše okolje, to je lesena gradnja.  
 
V praksi se že pojavljajo tudi primeri investicij, kot rezultat javno-zasebnega 
partnerstva. Prednosti in pomanjkljivosti takšnega sodelovanja bo pokazal čas. 
Pravna podlaga, ki se dotika javno-zasebnega partnerstva na področju vrtcev, je 
bila določena z zadnjo novelo ZVrt v letu 2010, in sicer drugi odstavek 10. b  člena   
določa, da kadar je financiranje izgradnje vrtca predmet dogovora med občino in 
zasebnim partnerjem in se v vrtcu izvaja program javne službe se v skladu s 
prepisi, ki urejajo javno-zasebno partnerstvo pri ureditvi medsebojnega razmerja 
opredeli tudi čas, v katerem občina prevzame lastništvo nad objektom. 
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PROTOKOL – POVZETEK: 

 
 
I. SPREMLJANJE STANJA NA PODROČJU PREDŠOLSKE VZGOJE 
 
- ocena demografskih gibanj za obdobje petih let, 
- dolgoročna strategija na področju predšolske vzgoje v občini 
 
 
 
II. UKREPI ZA ZAGOTOVITEV DODATNIH MEST V VRTCIH 
 
- pridobitev prostorov v obstoječem javnem vrtcu, 
- pridobitev prostorov za vrtec v šoli, 
- pridobitev prostorov v nenamensko grajenem objektu, ki je last občine, 
- pridobitev prostorov v drugem vzgojno-izobraževalnem zavodu, 
- razpis občine za najem prostorov za potrebe javnega vrtca, 
- razpis koncesije, 
- novogradnja vrtca, 
- novogradnja vrtca v javno–zasebnem partnerstvu 
 
III. POTREBNI ADMINISTRATIVNI POSTOPKI 
 
- sprejem ocene o demografskih gibanjih za obdobje petih let / OBVEZNO 
- sprejem dolgoročne strategije na področju predšolske vzgoje v občini / 
PRIPOROČLJIVO 
- v prostorskih načrtih občine opredeliti površine za dejavnost predšolske vzgoje / 
OBVEZNO 
- ureditev dveh oddelkov vrtca v nenamenskih objektih: dopolnitev akta o 
ustanovitvi vrtca z novo enoto oz. lokacijo / OBVEZNO;  vpis nove enote oz. 
lokacij v razvid pri MIZKŠ / OBVEZNO; dopolnitev akta o sistemizaciji dodatnih 
delovnih mest / OBVEZNO 
- ureditev več kot dveh oddelkov vrtca v nenamensko grajenem prostoru: 
pridobitev spremembe namembnosti / OBVEZNO; dopolnitev akta o ustanovitvi 
vrtca z novo enoto oz. lokacijo / OBVEZNO; vpis nove enote oz. lokacije vrtca v 
razvid pri MIZKŠ / OBVEZNO; dopolnitev akta o sistemizaciji delovnih mest  
 
 
 

V Ljubljani, dne 25. 2. 2013 


