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Na podlagi 21. člena Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05 – uradno prečiščeno besedilo, 25/08, 98/09 
– ZIUZGK, 36/10, 62/10 – ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17)  in na podlagi 
obvestila Kranjskih vrtcev, Ulica Nikole Tesle 2, Kranj, z dne 22. 1. 2021 izdaja župan Mestne občine Kranj 
naslednje: 
 
 

S O G L A S J E 
 

1. Mestna občina Kranj soglaša s predlogom spremembe poslovnega časa v vseh enotah Kranjskih 
vrtcev na 9 ur, in sicer od 6:30 do 15:30. 

2. Sprememba poslovnega časa enot Kranjskih vrtcev velja, ko spremembo poslovnega časa 
sprejme svet zavoda Kranjskih vrtcev. 

 
Obrazložitev: 
Vlada RS je sprejela Odlok o začasni prepovedi zbiranja ljudi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja 
ter univerzah in samostojnih visokošolskih zavodih (Uradni list RS, št. 9/21), ki določa, da začnejo vrtci v 
polnem obsegu opravljati dejavnosti s 26. 1. 2021, in sicer v statističnih regijah Gorenjska, Koroška, 
Obalno-kraška, Osrednjeslovenska, Podravska, Pomursko-notranjska, Savinjska in Zasavska. 
Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je vrtcem posredovalo okrožnico Ponovna izvedba vzgojno-
izobraževalnega dela v vrtcih št. 6030-2/2021/4 z dne 20. 1. 2021, v kateri so podane usmeritve vrtcev za 
ponovni začetek delovanja. Med drugim je v 3 točki okrožnice zapisano, da vrtci z namenom zagotovitve 
čim večje varnosti otrok, staršev in zaposlenih ter zmanjšanja širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 ob 
upoštevanju preventivnih zaščitnih ukrepov, lahko prilagodijo organizacijo in poslovni čas vrtca s 
spremembo letnega delovnega načrta. 
 
Kranjski vrtci se srečujejo s kadrovsko stisko ob ponovnem odprtju vrtcev, saj se veliko število zaposlenih 
odloča za varstvo otroka do 5. razreda. Poleg tega so zaposleni tudi v bolniški in karanteni. V skladu z 
okrožnico bodo oblikovali »varne mehurčke« brez združevanja oddelkov v jutranjem in popoldanskem 
času. Ocenjujejo, da bodo v 24 od 94 oddelkih imeli samo po enega strokovnega delavca v oddelku tekom 
celotnega poslovnega časa, zato so prisiljeni poslovni čas skrajšati. Kranjski vrtci predlagajo spremembo 
poslovnega časa v vseh enotah Kranjskih vrtcev na 9 ur, in sicer od 6:30 do 15:30. 
 
Glede na podano utemeljeno obrazložitev Kranjskih vrtcev Mestna občina Kranj soglaša s predlogom 
spremembe poslovnega časa v vseh enotah Kranjskih vrtcev na 9 ur, in sicer od 6:30 do 15:30. 
 
Pripravila: 
Darja Veternik 
višja svetovalka 
 
       
Tanja Hrovat 
Vodja Urada za družbene dejavnosti                         Matjaž Rakovec 

            Ž U P A N 
 
Vročiti: 

- Kranjski vrtci, Ul. Nikole Tesle 2, Kranj 
- spis 

Številka: 602-11/2020-136-(40/30/08) 
Datum: 22. 1. 2021 
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