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OBČINSKEMU SVETU 
OBČINE RADOVLJICA 
 
 
Zadeva:  SKLEP O MANJŠI NOTRANJI IGRALNI POVRŠINI OD 3 m2 NA 

OTROKA V VRTCU RADOVLJICA V ŠOLSKIH LETIH 2019/2020 IN 
2020/2021 

 
 
V skladu s 17. in 31. členom Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 87. členom 
Poslovnika Občinskega sveta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) vam pošiljam v 
obravnavo  
 

SKLEP O MANJŠI NOTRANJI IGRALNI POVRŠINI OD 3 m2  
NA OTROKA V VRTCU RADOVLJICA  

V ŠOLSKIH LETIH 2019/2020 IN 2020/2021 
 
 
V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale: 

- Tanja Pogačnik, vodja Oddelka za družbene dejavnosti, 
- Karmen Korošec, višja svetovalka za družbene dejavnosti, in 
- Marja Čad, ravnateljica Vrtca Radovljica. 

 

PREDLOG SKLEPA: 

Občinski svet Občine Radovljica sprejema Sklep o manjši notranji igralni površini od 3 
m2 na otroka v Vrtcu Radovljica v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021. 

 
 

Ciril Globočnik l.r. 
     ŽUPAN 

 
 
 



XVI.b/2 
 

Na podlagi 17. člena Statuta Občine Radovljica (DN UO, št. 188/14) in 3. člena Pravilnika o 
spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo  
vrtca (Ur. l. RS, št. 20/17) je Občinski svet Občine Radovljica na __. seji dne __________ 
sprejel   
 

SKLEP  
o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vrtcu Radovljica v šolskih letih 

2019/2020 in 2020/2021 
 

1. člen 
Notranje igralne površine v enotah Vrtca Radovljica v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 
znašajo najmanj: 
- 3 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke do drugega leta starosti, 
- 2,6 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke od drugega do tretjega leta starosti in 
- 1,75 m2 notranje igralne površine na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v 

šolo. 
 

2. člen 
Sestavni del sklepa je Priloga s seznamom vseh enot Vrtca Radovljica, iz katerega so razvidni 
dejanska notranja igralna površina na otroka, število odklonjenih otrok in aktivnosti, ki 
potekajo v zvezi z zagotavljanjem dodatnih mest v občini Radovljica.  
 
Z dodatnimi prostori bo občina lahko povečala delež vključenih otrok v vrtce, in sicer bo 
lahko v vrtce vključila najmanj 84% otrok. 
 

3. člen 
Sklep velja za oddelke, ki ne izpolnjujejo predpisanih notranjih igralnih površin na otroka. 
 

4. člen 
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Deželnih novicah, glasilu Občine Radovljica 
– Uradne objave, uporablja pa se po pridobitvi soglasja ministra, pristojnega za področje 
predšolske vzgoje, za šolski leti 2019/2020 in 2020/2021. Priloga iz 1. odstavka 2. člena tega 
sklepa se objavi na spletni strani Občine Radovljica. 
 
 
Številka:  
Datum:  
 
                                                                                        Ciril Globočnik 
                                                                                               ŽUPAN 
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Priloga k Sklepu o manjši notranji igralni površini od 3 m2 na otroka v Vrtcu Radovljica v šolskih letih 2019/2020  in 2020/2021 
 

  Vrtec 
Št. 

vpisanih 
otrok 

Notranja 
igralna 

površina - 
m2 

Dejanska 
notranja 
igralna 

površina 
na otroka 

 Število 
odklonjenih 
otrok na dan 

26.2.2019 

Št. pridobljenih mest 
zaradi dovoljene 

manjše igr. površine 

Razvojni 
programi 

občine 

Aktivnosti za zagotovitev predpisane 
notranje igralne površine  Vrsta investicije 

Do kdaj (leto, 
mesec) bo 

zagotovljen 
dodatni prostor 

  Vrtec Radovljica       8           

       
NRP               

2020 - 2023 

aktivnosti za dodatno povečanje 
površin Enote Radovljica, naprej 

projektna dokumentacija, sledi izvedba 

dozidava/ 
novogradnja september 2023 

2. Enota Lesce 238 655 2,75   20         

3. Enota Begunje 96 292 3,04   0         

4. Enota Brezje 47 190 4,04   0         

5. Enota Posavec 85 358 4,21   0         

6. Enota Kropa 43 129 3,00   0         

7. Enota Kamna 
Gorica 28 96 3,43   0         

8. Enota Čebelica 22 68 3,09   0 NRP              
2019 -2022 

ureditev dodatne igralnice v 
nenamenski stavbi - Enota Čebelica 

investicijsko-
vzdrževalna dela avgust 2019 

  SKUPAJ 766     8 70         
 
 
Opomba: podatki v tabeli se nanašajo na predvideno vključenost otrok v Vrtec Radovljica v šolskem letu 2019/2020 
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OBČINA RADOVLJICA 

OBČINSKA UPRAVA 
 

Gorenjska cesta 19, 4240 Radovljica, tel.: 04 537 23 00, faks: 04 531 46 84 
www.radovljica.si, e-naslov: obcina.radovljica@radovljica.si 

 
Datum: 5.3.2018 
 

O  B  R  A  Z  L  O  Ž  I  T  E  V  
 

SKLEP O MANJŠI NOTRANJI IGRALNI POVRŠINI OD 3 m2 NA OTROKA  
V VRTCU RADOVLJICA  

V ŠOLSKIH LETIH 2019/2020 IN 2020/2021 
 
1. Zakonska podlaga 
- Pravilnik o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 

prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 20/17) 
 
2. Obrazložitev 
3. člen Pravilnika o spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za 
prostor in opremo vrtca določa, da za vrtce in zasebne vrtce s koncesijo, ki zaradi zagotovitve 
notranje igralne površine, določene v 19. členu pravilnika, ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih 
otrok, lahko občina ustanoviteljica sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, vendar ne 
manjši od 3 m² na otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m² na otroka za otroke od 
drugega do tretjega leta starosti in 1,75 m² na otroka za otroke od tretjega leta starosti do 
vstopa v šolo.  
Interes staršev po vključitvi otrok v vrtec, predvsem najmlajših, se kljub nadaljnjemu 
zmanjšanju števila rojstev v občini v preteklih letih ne zmanjšuje. Redni vpis otrok v Vrtec 
Radovljica za šolsko leto 2019/20 je potekal med 18. in 22.2.2019. Dosledno upoštevanje 19. 
člena pravilnika, ki določa, da se na otroka zagotovijo praviloma 4 m2, vendar ne manj kot 3 
m2, bi povzročilo, da bi v vrtce lahko sprejeli manj otrok, kot je potreb po varstvu. Vrtec 
Radovljica je dne 5.3.2019 posredoval predlog za izdajo soglasja k manjši notranji površini na 
otroka v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021. 
Za šolsko leto 2019/2020 se načrtuje, da bo v osmih enotah Vrtca Radovljica delovalo 44 
oddelkov predšolske vzgoje.  
Zaradi vključitve čim večjega števila otrok v programe vrtca, občina v letu 2019 načrtuje 
zagotovitev dodatnih prostorov za predšolsko vzgojo, in sicer ureditev dodatne igralnice v 
Enoti Čebelica. V ta oddelek naj bi bili vključeni otroci prvega starostnega obdobja. 
Občina v predlogu proračuna za leti 2019 in 2020 v Načrtu razvojnih programov za 
zagotovitev predpisane igralne površine, določene v 19. členu Pravilnika o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Ur. l. RS, št. 73/00 in spremembe), 
načrtuje zagotovitev dodatnih prostorov vrtca v Radovljici s predvidenim zaključkom del do 
septembra 2023. 
Glede na upad rojstev v občini, generacije otrok v starosti 1-5 let in vključenost otrok v vrtec, 
bo potrebno ponovno preveriti potrebe po dodatnih prostorih za predšolsko vzgojo. Podatki so 
v spodnjih tabelah: 
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Tabela: Število živorojenih otrok v občini Radovljica v letih 2006– 2017: 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
148 194 203 193 181 203 211 200 172 179 140 182 144 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 
Tabela: Število otrok v starosti 0 – 4 let v občini Radovljica v letih 2008 – 2018, na dan 1.1. 

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
832 883 941 960 1.016 1.047 1.043 1.015 996 928 894 835 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 
Tabela: vključenost otrok v vrtec, po šolskih letih 
  SKUPAJ I. starostno II. starostno 4 in 5 let 
2008/09 62,3 - - - 
2009/10 67,8 - - - 
2010/11 72,0 47,7 88,8 - 
2011/12 75,9 51,7 92,1 - 
2012/13 74,2 49,5 91,5 - 
2013/14 76,3 51,2 93,0 - 
2014/15 78,7 56,1 91,8 - 
2015/16 80,8 53,1 96,0 - 
2016/17 81,4 60,5 92,9 96,1 
2017/18 82,5 62,1 94,1 96,6 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije 
 
K sklepu mora občina ustanoviteljica pridobiti soglasje ministra, pristojnega za področje 
predšolske vzgoje. Soglasje ministra velja za dve šolski leti. Odstopanje od normativa po 
pravilniku lahko traja najdlje do 1. septembra 2023. V skladu s 3. členom Pravilnika o 
spremembah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 
vrtca (Ur. l. RS, št. 20/17) mora občina za pridobitev soglasja izpolnjevati dva pogoja: 
- vrtec ima zaradi pomanjkanja prostora odklonjene otroke, 
- občina ima sprejet dokument, ki vključuje aktivnosti za zagotovitev predpisane igralne 

površine, določene v 19. členu pravilnika, ki vključuje opredelitev ciljnega datuma in 
načrtovan delež vključenih otrok v vrtce. 

 
3. Finančne posledice 
Za proračun Občine Radovljica sprejem predlaganega sklepa ne predstavlja neposrednih 
finančnih posledic. 
 
Pripravila: 
Karmen Korošec,  
višja svetovalka za družbene dejavnosti 

Tanja Pogačnik l.r. 
Vodja Oddelka za družbene dejavnosti 

 
 


	V skladu z 90. členom poslovnika bodo kot poročevalke na seji sodelovale:
	- Marja Čad, ravnateljica Vrtca Radovljica.

