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Zadeva: SOGLASJE K POVEČANEMU ŠTEVILU OTROK V ODDELKU 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 
 

SOGLASJE K POVEČANEMU ŠTEVILU OTROK V ODDELKU  
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 soglaša, da glede na potrebe predšolske vzgoje v lokalni 
skupnosti število otrok v posameznem oddelku v šolskih letih 2019/2020 in 2020/2021 lahko 
presega veljavne normative za največ dva otroka v oddelku, v oddelkih, v katerih je to 
potrebno glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v občini. 
 

 

 
        Ciril Globočnik l.r. 
              ŽUPAN 
 
 
 



XVI.c/2 
 

 
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: 5.3.2019 
 

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

SOGLASJE K POVEČANEMU ŠTEVILU OTROK V ODDELKU 
V VRTCU RADOVLJICA V ŠOLSKIH LETIH 2019/2020 IN 2020/2021 

 

1. Zakonska podlaga 
- Zakon o vrtcih (Ur. l. RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 

94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15-ZUUJFO in 55/17), 
- Odlok o ustanovitvi javnega vzgojno-varstvenega zavoda Vrtec Radovljica (DN UO, št. 

113/09, 121/09, 175/13 in 243/18), 
- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Ur. l. RS, št. 27/14, 

47/17 in 43/18). 
 
2. Obrazložitev 
Vrtec Radovljica je dne 5.3.2019 posredoval predlog za izdajo soglasja k povečanemu številu 
otrok v oddelkih. Predlagano je, da občina izkoristi zakonsko možnost, da se poveča število 
otrok v oddelkih, v katerih je to potrebno glede na podatke o vpisu, za največ dva otroka. 
2. odstavek 17. člena Zakona o vrtcih namreč določa, da pristojni organ lokalne skupnosti 
ustanoviteljice vrtca lahko glede na razmere in položaj dejavnosti predšolske vzgoje v lokalni 
skupnosti odloči, da število otrok v oddelku presega število otrok v oddelku prvega starostnega 
obdobja (12) in drugega starostnega obdobja (22) za največ dva otroka v oddelku. Enako 
določbo vsebuje tudi 6. odstavek 25. člena Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti 
predšolske vzgoje, ki občini ustanoviteljici dovoljuje, da odloči o povečanju števila otrok za 
največ dva otroka glede na predpisane normative, ki so: 
- v homogeni oddelek je lahko vključeno: v oddelek I. starostnega obdobja najmanj 9 in največ 

12 otrok, v oddelek II. starostnega obdobja, v katerem so 3–4 letni otroci, najmanj 12 in 
največ 17 otrok, v ostale oddelke II. starostnega obdobja najmanj 17 in največ 22 otrok.  

- v heterogeni oddelek je lahko vključeno: v oddelek I. starostnega obdobja najmanj 7 in 
največ 10 otrok, v oddelek II. starostnega obdobja najmanj 14 in največ 19 otrok,  

- v kombinirani oddelek je vključeno najmanj 10 in največ 17 otrok. 
 
Podatke, v katere oddelke bo dejansko vključeno povečano število otrok glede na normative in 
njihovo število, bo vrtec posredoval ob obravnavi soglasja k vrstam in številu oddelkov ter 
sistemizaciji delovnih mest v Vrtcu Radovljica, predvidoma za junijsko sejo. 
 
Izdaja soglasja omogoča sprejem večjega števila otrok v vrtec. Podatki so razvidni iz 
priloženega gradiva vrtca.  
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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  


