
 
 
Zadeva: Zagotovitev novih prostorov vrtca 
Številka: 411 - 296/2018 
Datum: 04. 04. 2018 
 
 Spoštovani! 
 
 Letošnji vpis v Vrtec Železniki daleč presega naše možnosti sprejema otrok v vrtec. 
Dogovarjali smo se že o možnostih zagotovitve novih prostorov za dodatne oddelke vrtca. Kot ena 
od možnosti so bili omenjeni tudi prostori v Podružnici Dražgoše. Opravljen je bil tudi ogled. 
 

 V zvezi s tem opozarjam na nekaj dejstev, ki bi jih bilo treba upoštevati: 
1. Prostori v Podružnici Dražgoše bi se sicer dali urediti za uporabo za predšolsko vzgojo, vendar 

so nekoliko oddaljeni od krajev, kjer so resnične potrebe po vključitvi otrok v vrtec. 
Največ potreb zaznavamo v Železnikih in Selcih z okolico. Samo v Dražgošah in bližnji 
okolici ni toliko otrok. Menimo, da taka rešitev ne bi bila prav dobro sprejeta in bi lahko bila 
le začasna. Menimo tudi, da bi za tako začasno rešitev bil potreben sorazmerno visok finančni 
vložek. Pri urejanju prostorov vrtca bi morali upoštevati določbe Pravilnika o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 

47/13, 74/16 in 20/17). V nadaljevanju opozarjam na nekaj področij, ki bi jih bilo treba urediti in 
zahtevajo znaten vložek. 

2. Sanitarije za otroke bi bilo treba povsem preurediti (22. in 35. člen). 
3. Oprema igralnic je predpisana v 34. členu. 
4. Vrata v vrtcu morajo ustrezati posebnim zahtevam (48. člen). Vsaj vhodna vrata bi bilo treba 

zamenjati. 
5. Menim, da razsvetljava starih učilnic Podružnice Dražgoše ne ustreza zahtevam 49. člena. 
6. Preurediti bi bilo treba nekatere napeljave (54. člen). 
7. Zagotoviti bi bilo treba tudi dovolj veliko ustrezno zunanje igrišče (8. in 58. člen). 
8. Zagotoviti bi bilo treba še nekaterim drugim tehničnim pogojem (61. člen). 
9. Za nemoteno delovanje vrtca bi morali v skladu s 16. členom Pravilnika o normativih za 

opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS 27/14, 47/17) zaposliti kuharja za 7 ur 
tedensko. Menim, da bi za tak obseg delovnega časa ne dobili ustreznega delavca, zato bi 
morali hrano dovažati npr. iz kuhinje vrtca v Železnikih, kar bi dejavnost znatno podražilo in 
hkrati otežilo delovne pogoje v kuhinji vrtca v Železnikih. 

 

 Iz navedenega je razvidno, da bi stroški za začasno rešitev prostorske stiske bili sorazmerno 
visoki, obenem pa taka rešitev ne bi bila posebno dobra. 
 

 Predlagamo, da Občina Železniki razišče možnosti za zagotovitev vsaj enega dodatnega 
oddelka pri Vrtcu v Selcih. Prav v Selcih je največji primanjkljaj prostorov za vrtec. Morda bi 
veljalo razmisliti o modularnem vrtcu. Več informacij dobite na spletni strani http://www.modularni-
vrtec.si/. Dodatni prostori bi lahko bili zagotovljeni v dveh mesecih. Poleg tega so v Selcih že 
zagotovljeni vsi drugi pogoji za našo dejavnost. 
 

Lep pozdrav! 
V Železnikih, 04. 04. 2018 Franc Rant 

ravnatelj OŠ Železniki 
Poslano: 

 Občini Železniki, 
 v arhiv. 
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