Na podlagi Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/1993, s spremembami in
dopolnitvami) in Statuta Občine Vrhnika (Uradni list RS, št. 99/99, 39/00 in 36/01), je
Občinski svet Občine Vrhnika na 12. seji, dne 19. 2. 2004 sprejel

SMERNICE
ZA ZAGOTAVLJANJE POGOJEV IN IZVAJANJE OTROŠKEGA VARSTVA V OBČINI
VRHNIKA V OBDOBJU 2004 - 2012

I. UGOTOVITVE
1. člen
Smernice za zagotavljanje pogojev in izvajanje otroškega varstva v Občini Vrhnika v obdobju
2004 - 2012 (v nadaljevanju: smernice) so splošni akt občine, ki se ga obvezno upošteva v
drugih splošnih in posamičnih aktih občine s področja otroškega varstva.
2. člen
Javni zavod VIZ Antonije Kucler Vrhnika (v nadaljevanju: vrtec Vrhnika) deluje v Občini
Vrhnika v enotah:
(podatki na dan 1.9.2003):
- Poštna; Poštna ul. 1, v kateri je 5 oddelkov, od tega 2 oddelka 1. starostne skupine
ter 3 oddelki 2. starostne skupine - 82 otrok
- Barjanček; Stara Vrhnika 1, v kateri je 11 oddelkov, od tega 4 oddelki 1. starostne
skupine in 1 kombinirani oddelek ter 6 oddelkov 2. starostne skupine - 199 otrok;
- Hrib, Hrib 1, v kateri so 3 oddelki, 1 oddelek 1. starostne skupine in 2 oddelka 2.
starostne skupine - 56 otrok
- Enota Bevke, 2 oddelka - 37 otrok;
- Enota Log, 2 oddelka - 35 otrok;
- Enota Dragomer, 5 oddelkov - 80 otrok.
V Občini Vrhnika deluje tudi zasebni vrtec (v nadaljevanju Župnijski vrtec), v katerega je
vključenih 49 otrok v dveh oddelkih.
Za potrebe vrtcev v mestu Vrhnika se nahaja skupna kuhinja v prostorih Kmetijske zadruge
Vrhnika.
Potrebe enot: Log, Bevke in Dragomer pokriva obstoječa kuhinja v enoti Dragomer.
3. člen
V javni in zasebni vrtec ter v vrtce v drugih občinah je vključenih 68 % predšolske populacije
iz Občine Vrhnika. Od navedenih jih je 51 % vključenih v vrtec Vrhnika in Župnijski vrtec, 17
% pa v drugih občinah.

4. člen
Vrtec - Enota Poštna 1 ne ustreza predpisanim normativom na področju predšolske vzgoje.
Izdana je bila odločba Inšpektorata RS za okolje in prostor, s katero se zahteva obsežna
sanacija, od česar so bila izvedena le nujna dela.
Vrtec - Enota Barjanček ne ustreza predpisanim normativom na področju predšolske vzgoje.
Za navedene prostore je Občina Vrhnika sklenila najemno razmerje z MORS za obdobje
enega leta z možnostjo vsakoletnega podaljšanja.
Vrtec - Enota Hrib ne ustreza predpisanim normativom na področju predšolske vzgoje.
Glede na to, da je Župnijski urad Vrhnika lastnik poslovnih prostorov v stavbi Hrib 1, ki jo
oddaja v najem Občini Vrhnika, bo prišlo 2006 leta do menjave navedenega objekta, z
objektom Voljčeva 22, ki je trenutno v uporabi Župnijskega vrtca, lastnik pa je Občina
Vrhnika.
Vrtec - Enota Log ne ustreza predpisanim normativom na področju predšolske vzgoje.
Potrebna so nujna sanacijska dela.
Vrtec - Enota Dragomer ne ustreza predpisanim normativom na področju predšolske vzgoje.
Potrebna so nujna sanacijska dela. Enota deluje v montažnem objektu.
Vrtec - Enota Bevke ustreza vsem predpisanim normativom na področju predšolske vzgoje.
Za enoto Bevke, ki deluje v Domu krajevne skupnosti Bevke, je sklenjena najemna pogodba.
Obe kuhinji za potrebe vrtcev ustrezata le normativom za začasne prostore.
5. člen
Ureditev predšolske vzgoje je prva prioritetna naloga občinskega sveta.
6. člen
Izhodišča za smernice predstavljajo: Demografska analiza - Shematski pregled po oddelkih
vrtca glede na procent vključenosti otrok (podatki MŠZŠ), pregled števila otrok v posameznih
enotah vrtca Vrhnika in poročilo Pregled stanja in predlog reševanja otroškega varstva na
Vrhniki.
II. CILJI
7. člen
Do leta 2012 se bo zgradila mreža javnih in zasebnih vrtcev, v katero bo možno vključiti 60
% otrok iz občine Vrhnika.
8. člen
Do konca leta 2009 se bodo za predšolsko vzgojo zagotovili prostorski pogoji v mestu
Vrhnika.
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III. NAČINI ZA DOSEGO CILJEV
9. člen
Mreža vrtcev v Občini Vrhnika se bo vzpostavljala postopno.
10. člen
Izgradnje novih enot in večje investicijsko vzdrževanje obstoječih enot v občini Vrhnika, bo
potekalo po fazah. Faze se do sprejetja strategije prostorskega razvoja občine opredelijo z
načrtom razvojnih programov.
11. člen
Otroško varstvo se bo izvajalo preko javnega in zasebnega sektorja.
12. člen
Racionalizirali se bodo stroški izvajanja posrednih dejavnosti vrtca Vrhnika (kuhinja, čistilni
servis, pralnica).
IV. ZAGOTAVLJANJE POGOJEV
13. člen
Občina Vrhnika bo v okviru vsakoletnega proračuna v obdobju 2004 - 2012 zagotavljala
finančna sredstva za izgradnjo vrtcev najmanj v višini 1 % proračuna.
14. člen
Občina Vrhnika bo v okviru vsakoletnega proračuna v obdobju 2004 - 2012 zagotavljala
finančna sredstva za investicijsko vzdrževanje najmanj v višini 0,3 % proračuna.
15. člen
Občina Vrhnika bo ustvarjala pogoje za varovanje manjših skupin otrok v vzgojnovarstvenih
družinah.
16. člen
Strategija izgradnje mreže vrtcev bo vključena v strategijo prostorskega razvoja Občine
Vrhnika in bo njen sestavni del.
V. REŠITVE IN DINAMIKA IZVAJANJA
17. člen
Zgradil se bo nov vrtec na lokaciji bivše enote - Tržaška 2 z 8 oddelki.
Dokumentacija bo predvidoma pripravljena do novembra 2004, začetek del pa je predviden
za avgust 2005. Sočasno se izgradi most za pešce preko Ljubljanice.
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18. člen
Prenovil oziroma izgradil se bo vrtec - enota Barjanček, na isti lokaciji (vojašnica Slovenske
vojske) z 8 oddelki ter prostori za upravo.
19. člen
Za vrtec Hrib se bo predvidoma do konca leta 2007 podelila koncesija.
20. člen
Servisne dejavnosti vrtcev (kuhinja, čistilni servis, pralnica) se bodo izvajale preko zunanjih
izvajalcev. Koncesija za kuhinjo in izločitev ostalih servisnih dejavnosti se bo realiziralo
najkasneje do konca leta 2006.
21. člen
Te smernice stopijo v veljavo z dnem sprejetja na Občinskem svetu Občine Vrhnika.

Številka: 1/01-64-01-1/2004
Datum: 20. 2. 2004

ŽUPAN
dr. Marjan RIHAR
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