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         Skrajšani postopek 
Na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 
17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. US, 
8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 - ZJZP), 9., 48. in 54. člena Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 118/06 - ZUOPP-A, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 
20/11, 40/12 - ZUJF, 57/12 - ZPCP-2D, 2/15 - odl. US, 47/15, 46/16, 49/16 - popr., 25/17 
- ZVaj), 14. člena Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi 
potrebami (Uradni list RS, št. 41/17) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica 
(Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na 
seji, dne___________ sprejel  

 
 
 

O D L O K  
o spremembah in dopolnitvah  

Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica 
 

 
1. člen 

 
Besedilo 6. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (Uradni list RS, 
št. 21/08, 28/10 in 24/12; v nadaljevanju: odlok) se spremeni tako, da se za besedo 
»otroke« doda besedilo »in prilagojenih programov za predšolske otroke«. 
 

2. člen 
 
V 12. členu odloka se doda nova osemnajsta alineja, ki se glasi: 
 
» - sprejema letno poročilo o samoevalvaciji vrtca«. 
 
Dosedanja osemnajsta alineja postane devetnajsta alineja. 
 

3. člen 
 
V drugem odstavku 22. člena se število »60« nadomesti z besedo »osmih«. 
  

4. člen 
 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Številka: 007-4/2012 
Nova Gorica,                        
                                                                                          

                                                                                  dr. Klemen Miklavič 
                                                                                    ŽUPAN 

 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2065


 

 
 
 

 Številka: 007-4/2012-10 
Nova Gorica, 16. julija 2020 
 

 
 

 
O B R A Z L O Ž I T E V 

 
1. Razlogi, ki utemeljujejo potrebo po sprejetju Odloka o spremembah in 

dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova Gorica (v 
nadaljevanju: odlok): 
Vrtec Nova Gorica izvaja programe predšolske vzgoje. Za izvajanje prilagojenega 
programa za predšolske otroke je potrebno sprejeti predložene spremembe in 
dopolnitve odloka.  

 
2. Cilji, ki se želijo doseči s sprejemom odloka: 

Cilj spremembe odloka je organizacija oddelka prilagojenega programa za predšolske 
otroke. 
Starši, ki imajo predšolskega otroka s posebnimi potrebami in živijo na območju 
Mestne občine Nova Gorica, trenutno nimajo možnosti vključitve otroka v oddelek 
prilagojenega programa za predšolske otroke – razvojni oddelek vrtca. Otroci z 
razvojnimi težavami imajo v večini primerov odločbo za dodatno pomoč, ki jo izvajajo 
specialni pedagogi v vrtcih. Nekateri otroci s težjimi razvojnimi motnjami potrebujejo 
celostno oskrbo, drugačen program in pomoč različnih strokovnjakov. Prilagojen 
program za predšolske otroke se izvaja v CIRIUS Vipava, kar pa za te otroke pomeni 
zelo veliko dodatno dnevno obremenitev v obliki prevoza. Razvojna ambulanta v Stari 
Gori obravnava več otrok z razvojnimi težavami, ki bi potrebovali vključitev v oddelek 
prilagojenega programa za predšolske otroke. Oddelek prilagojenega programa za 
predšolske otroke je namenjen predšolskim otrokom s posebnimi potrebami, ki 
potrebujejo za svoj razvoj spodbudo in strokovno pomoč. Otroci z izrazitejšimi 
razvojnimi težavami in primanjkljaji namreč potrebujejo čim zgodnejšo vključitev v 
celostno obravnavo, saj razvojnih primanjkljajev kasneje ni mogoče več nadoknaditi. 
Oddelki prilagojenega programa za predšolske otroke so praviloma organizirani pri 
vrtcih in v nekaterih primerih tudi pri osnovnih šolah s prilagojenim programom in 
zavodih za otroke s posebnimi potrebami. Po Zakonu o celostni zgodnji obravnavi 
predšolskih otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/17) celostna zgodnja 
obravnava otrok s posebnimi potrebami in otrok z rizičnimi dejavniki v predšolskem 
obdobju obsega obravnave otroka in njegove družine v predšolskem obdobju z 
namenom, da se zagotovi in spodbudi otrokov razvoj, okrepi zmogljivost družine ter 
spodbudi socialna vključenost družine in otroka.  
Potrebno je dodati nalogo sveta zavoda in uskladiti rok v zvezi z imenovanjem vršilca 
dolžnosti ravnatelja.   

 
3. Pravne podlage in načela, po katerih naj se uredijo razmerja na tem področju: 

- 3. člen Zakona o zavodih (Uradni list RS - stari, št. 12/91, Uradni list RS/I, št. 
17/91 - ZUDE, Uradni list RS, št. 55/92 - ZVDK, 13/93, 66/93, 66/93, 45/94 - odl. 
US, 8/96, 31/00 - ZP-L, 36/00 - ZPDZC, 127/06 – ZJZP), 

- 9., 48. in 54. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 
(Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – 
popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 
– popr. in 25/17 – ZVaj), 

- 14. člen Zakona o celostni zgodnji obravnavi predšolskih otrok s posebnimi 
potrebami (ZOPOPP) (Uradni list RS, št. 41/17),  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2065
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0718
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2871
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3033
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-21-3051
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0821
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2410
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1934
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1999
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-21-2169
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1324


 

- 19. člen Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 12/91, 18/17 in 
18/19). 

 
4. Rešitve in posledice, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 

Z uveljavitvijo predlaganega odloka, bo lahko Vrtec Nova Gorica organiziral oddelek 
prilagojenega programa za predšolske otroke. 

 
5. Materialne obveznosti, ki bodo nastale s sprejemom predlaganega odloka: 

Mestna občina Nova Gorica bo program sofinancirala, v kolikor se bodo v program 
vključili otroci, za katere je po veljavnih predpisih dolžna sofinancirati del cene 
programa.  

 
6. Druge pomembne okoliščine, glede vprašanj, ki jih ureja predlagani odlok: 

Zaradi organizacije oddelka prilagojenega programa za predšolske otroke so 
spremembe in dopolnitve odloka potrebne. 
Zaradi potreb staršev po organizaciji oddelka prilagojenega programa za predšolske 
otroke predlagamo, da odlok prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 

 
Mestnemu svetu Mestne občine Nova Gorica predlagamo, da obravnava 
predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega 
zavoda Vrtec Nova Gorica in ga po obravnavi sprejme.  

 
Ker gre za manj zahtevne spremembe in dopolnitve predlagamo obravnavo po 
skrajšanem postopku.  

 
 
 
Pripravili: 
mag. Marinka Saksida                                                                            dr. Klemen Miklavič 
vodja Oddelka za družbene dejavnosti                                                            ŽUPAN 
                
                                                                                                
Majda Stepančič 
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
                   
 
    
 
 
 
                                                                                                   
PRILOGA:  

- Neuradno prečiščeno besedilo Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Vrtec Nova 
Gorica                                       

 

 

 

 

 


