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2 
Z A P I S N I K 

 
 

19. dopisne seje Občinskega sveta Občine Cerkno, 

ki je bila v četrtek, 17.8.2017. 

 

 

Za sejo je bil predlagan naslednji  d n e v n i   r e d : 

 

1. Sklep o manjši notranji igralni površini na otroka v enoti Vrtec Peter Klepec pri OŠ  

 Cerkno. 

 

Predlog SKLEPA: 

Občinski svet Občine Cerkno sprejme Sklep o manjši notranji igralni površini na otroka 

v enoti Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno. 

 

 

Glasovanje je potekalo po elektronski pošti na naslov tajnik@cerkno.si oz. obcina@cerkno.si. 

Glasovalo se je tako, da se je za posamezen predlog sklepa glasovalo ZA ali PROTI. Rok za 

glasovanje je bil do vključno četrtka, 17. avgusta 2017 do 12. ure. 

 

Veljavnost sedanjega sklepa o manjši notranji igralni površini poteče 31. avgusta 2017. Ker je 

redna seja Občinskega sveta Občine Cerkno predvidena v mesecu septembru, torej po poteku 

zgornjega roka, je bilo potrebno omenjeno zadevo obravnavati na dopisni seji. 

 

 

Ad 1.: Sklep o manjši notranji igralni površini na otroka v enoti Vrtec Peter Klepec pri 

OŠ Cerkno. 

 

S šolskim letom 2017/18 je v enoti Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno vpisanih 163 otrok.   

 

Redni vpis otrok v Vrtec Cerkno za šolsko leto 2017/18 je zaključen, v vrtec so vključeni vsi 

vpisani otroci. Vrtec bo obratoval z devetimi oddelki.  

 

Pod pogoji, ki so veljali v zadnjih štirih letih, se omogoča uporaba manjše notranje igralne 

površine tudi v naslednjih letih. Odstopanje od normativa lahko traja najdlje do 1. septembra 

2023. 

 

19. člena Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca 

(Uradni list RS, 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17) zahteva, da se na 

otroka zagotovijo praviloma 4 m2, vendar ne manj kot 3 m2 notranje igralne površine. Osnova 

za izračun igralne površine je 22 otrok na oddelek. 3. člen Pravilnika o spremembah in 

dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 

vrtca (Uradni list RS, št. 20/17) pravi:  
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V Pravilniku o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih 

pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/13) se 22. člen spremeni tako, da se 

glasi: 

»Za javne 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 oziroma občina koncendentka 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. K sklepu si mora pridobiti soglasje ministra, pristojnega za 

področje predšolske vzgoje, ki velja za dve šolski leti. Odstopanje od normativa lahko traja 

najdlje do 1. septembra 2023. 

Minister, pristojen za področje predšolske vzgoje, izda soglasje iz prejšnjega odstavka na 

podlagi vloge, iz katere so razvidni podatki o notranji igralni površini za posamezen vrtec, če 

sta izpolnjena naslednja pogoja: 

 – vrtec ima zaradi pomanjkanja prostora odklonjene otroke, 

 – občina ima sprejet dokument, ki vključuje načrt aktivnosti za zagotovitev predpisane 

igralne površine, določene v 19. členu pravilnika, ki vključuje opredelitev ciljnega datuma in 

načrtovan delež vključenih otrok v vrtce.« 
 

Aktivnosti za zagotovitev dodatnega prostora v vrtcu se v občini Cerkno izvajajo v smeri 

celostne ureditve šolskega kompleksa.  

Predlagamo, da Občinski svet sprejme sklep o manjši notranji igralni površini, ki je podlaga 

za podajo vloge na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. V kolikor bo soglasje s 

strani pristojnega ministrstva podano, bo veljalo dve šolski leti. 

 

Sprejet je bil SKLEP: 

 

Občinski svet Občine Cerkno sprejme Sklep o manjši notranji igralni površini na otroka 

v enoti Vrtec Peter Klepec pri OŠ Cerkno. 

 

(ZA: Radovan Lapanja, Petra Borovinšek, Marjan Simonič, Branka Florjančič, Nataša 

Močnik, Peter Lahajnar, Miran Ciglič, Marko Čadež, Silvo Jeram, Janja Mavri in Antonija 

Dakskobler. 

PROTI: / 

VZDRŽAN: Domen Uršič in Adrijana Mavri) 

 

Zapisal: 

mag. Martin Raspet 

Župan: 

Jurij Kavčič 

 


