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Na 28. redni seji dne 20.6.2018 je Občinski svet Občine Radovljica pod točko XIII.a sprejel 
sklep, s katerim je pooblastil župana, da med šolskim letom 2018/2019 lahko glede na potrebe 
odpre dodatne oddelke vrtca ter poda soglasje k dopolnitvi sistemizacije delovnih mest Vrtca 
Radovljica ter dodatnim zaposlitvah za določen čas strokovnih delavcev (vzgojiteljice in 
pomočnice vzgojiteljice), vezane na novo odprte oddelke v skladu z veljavno zakonodajo, ter 
o tem obvesti občinski svet na prvi naslednji seji. 
 
Vrtec Radovljica je zaradi izkazanih potreb po vključitvi otrok v vrtec dne 20.12.2018 
posredoval vlogo za izdajo soglasja za odprtje dodatnega oddelka v Radovljica, v novi enoti 
na Gorenjski cesti 25. 
 
Župan je v skladu s pooblastilom občinskega sveta in prošnjo vrtca izdal sklep o odprtju 
dodatnega oddelka I. starostnega obdobja v Vrtcu Radovljica, enota Čebelica s 7.1.2019. 
Novo odprti oddelek je vrtec oblikoval kot homogeni oddelek, v katerega so vključeni otroci, 
stari 1-2 leti. V oddelek se bo vključilo 10 otrok. Župan je podal tudi soglasje k dopolnitvi 
sistemizacije delovnih mest Vrtca Radovljica za šolsko leto 2018/2019 ter zaposlitvi enega 
vzgojitelja in enega vzgojitelja predšolskih otrok - pomočnika vzgojitelja v dodatnem 
oddelku, in sicer za določen čas od 7.1.2019 do 31.8.2019, s polnim delovnim časom. 
 
Tako je od 7.1.2019 dalje v Vrtcu Radovljica oblikovanih 43 oddelkov, v katere je lahko 
vključeno največ 757 otrok. 
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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Na 28. redni seji dne 20.6.2018 je Občinski svet Občine Radovljica pod točko XIII.a sprejel 
sklep, s katerim je pooblastil župana, da med šolskim letom 2018/2019 lahko glede na novo 
izdane odločbe o usmeritvi otrok s posebnimi potrebami poda soglasje k dopolnitvi 
sistemizacije delovnih mest Vrtca Radovljica ter dodatni zaposlitvi za določen čas 
spremljevalca otroka s posebnimi potrebami v skladu z veljavno zakonodajo, ter o tem obvesti 
občinski svet na prvi naslednji seji. 
 
Zavod Republike Slovenije za šolstvo OE Kranj je dne 26.11.2018 izdal odločbo, na podlagi 
katere je potrebno otroku zagotoviti začasnega spremljevalca za izvajanje fizične pomoči. 
Vrtec je v skladu z določbo te odločbe zaprosil za izdajo soglasja k dopolnitvi sistemizacije 
delovnih mest ter soglasje župana k zaposlitvi spremljevalca otroka s posebnimi potrebami. 
 
Župan je v skladu s pooblastilom občinskega sveta in vlogo vrtca izdal soglasje k dopolnitvi 
sistemizacije delovnih mest Vrtca Radovljica za šolsko leto 2018/2019, za delovno mesto 
spremljevalca gibalno oviranih otrok. Župan je tudi podal soglasje za zaposlitev enega 
spremljevalca gibalno oviranih otrok, in sicer za določen čas s polnim delovnim časom, za čas 
vključenosti otroka v vrtec ali spremembe odločbe. 
 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti 
 
 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 
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