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OBČINSKI SVET 
OBČINE CERKLJE NA GORENJSKEM 
 
 

ZADEVA:      Predlog Sklepa o določitvi normativa števila otrok v oddelkih vrtcev na 
območju občine Cerklje na Gorenjskem 
 

PRAVNA PODLAGA: 17. člen 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 in 14/15 – ZUUJFO), 
25., 27. in 29. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje 
(Uradni list RS, št. 27/14), 5. in 19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih 
pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 
47/10 in 47/13) in 16. člen Statuta Občine Cerklje na Gorenjskem (Uradni vestnik Občine 
Cerklje na Gorenjskem, št. 3/10 in 1/15) 
 

PREDLAGATELJ:       Župan, g. Franc Čebulj  
 

PRIPRAVILA:         Simona Vodlan, Višja svetovalka III 
 

NAMEN:       S sprejemom predloga se bo potrdi možnost povečanega fleksibilnega normativa otrok v 
oddelkih vrtca »Murenčki« pri Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje na Gorenjskem, v 
oddelkih Marijinega vrtca in v oddelku Zasebnega vrtca Kepica Mojca d.o.o., tako, da se 
zakonsko določeni normativ lahko poveča za največ dva otroka, kot to določa 2. odstavek 
17. člena Zakona o vrtcu, pod pogojem, da vrtci izpolnjujejo zakonsko določene 
normative in minimalne tehnične pogoje za prostor in opremo vrtca. 

      
 
OBRAZLOŽITEV: 
 
Prvi odstavek 17. 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 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljevanju besedila: Zvrt), določa, 
da «število otrok v oddelku prvega starostnega obdobja ne sme presegati dvanajst otrok, v oddelku drugega 
starostnega obdobja pa dvaindvajset otrok. 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, ki 
ga določa prvi odstavek tega člena, za največ dva otroka v oddelku«, pod pogojem: 

- da vrtci v primeru povečanega normativa otrok, v skladu s 5. in 19. členom Pravilnika o normativih in 
minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 
47/10 in 47/13) izpolnjujejo normativne pogoje igralnih površin na otroka, ki so praviloma 4 m2, vendar ne 
manj kot 3 m2 notranje igralne površine in standard 15 m2 zunanjih površin (igrišče) na otroka, 

- da vrtci, v primeru povečanega normativa otrok, oblikujejo oddelke z najvišjim možnim številom otrok, kot to 
določa 25., 27. in 29. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje. 

 
Vrsto in število oddelkov ter število otrok v oddelku določijo vrtci v soglasju z občino, oddelki pa se oblikujejo pred 
začetkom tekočega šolskega leta za celo šolsko leto. Pri oblikovanju oddelkov se šteje, da sodijo v oddelek drugega 
starostnega obdobja otroci, ki bodo do konca koledarskega leta dopolnili najmanj tri leta starosti. Pri določanju števila 
otrok v oddelku se upošteva tudi igralna površina na otroka, ki je določena v pravilniku, s katerim se ureja prostor in 
oprema vrtca. 
 
Vrtec lahko oblikuje homogene, heterogene in kombinirane oddelke. V homogene oddelke so vključeni otroci prvega ali 

otroci drugega starostnega obdobja v starostnem razponu enega leta, v heterogene oddelke so vključeni otroci prvega 
ali drugega starostnega obdobja, v kombinirane oddelke pa so vključeni otroci prvega in drugega starostnega obdobja. 

25. člen Pravilnika o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14) določa največje 
dovoljeno število vključenih otrok. V spodnji tabeli smo tako prikazali podatke, skladno s 25. členom navedenega 
Pravilnika, ter simulacijo povečanega (fleksibilnega) normativa številka otrok za največ dva otroka: 
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Starostno obdobje Vrsta oddelka Oddelek 
(starost 
otrok) 

Normativ – št. otrok 
brez povečanja 

normativa 

Povečani normativ 
(pod pogojem 

izpolnjevanja površin) 
za največ 2 otroka 

 homogeni 1-2 12 +2 = 14 otrok 

prvo starostno obdobje homogeni 2-3 12 +2 = 14 otrok 

 heterogeni 1-3 10 +2 = 12 otrok 

 homogeni 3-4 17 +2 = 19 otrok 

drugo starostno 
obdobje 

homogeni 4-5 22 +2 = 24 otrok 

 homogeni 5-6 22 +2 = 24 otrok 

 Heterogeni 
(3-6; 3-5; 4-6) 

3-6 19 +2 = 21 otrok 

kombinirani oddelki 1- in 2. starostno obdobje 
(1-4; 1-5; 1-6; 2-4; 2-5; 2-6) 

1-6 17 +2 = 19 otrok 

razvojni oddelki  1-6 6 0 

 
Število sprejetih otrok v naslednjem šolskem obdobju je odvisno od: 

- število izpisanih otrok preteklega šolskega obdobja, 
- starostne strukture novo vpisanih otrok in  
- strukture oblikovanih oddelkov. 

 
Občina Cerklje na Gorenjskem je s strani vrtca »Murenčki« pri Osnovni šoli Davorina Jenka Cerklje, s strani Marijinega 
vrtca in s strani Zasebnega vrtca, Kepica Mojca d.o.o. (v nadaljevanju besedila: vlagatelji) prejela vloge za odobritev 
povečanega normativa števila otrok v posameznih oddelkih prvega in drugega starostnega obdobja, z obrazložitvijo, da 
bodo vrtci upoštevali povečani normativ v tistih oddelkih, za katere izpolnjujejo normativne pogoje igralnih površin na 
otroka, ki so praviloma 4 m2, vendar ne manj kot 3 m2 notranje igralne površine in standard 15 m2 zunanjih površin 
(igrišče) na otroka (5. in 19. člen Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca, 
Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10 in 47/13).  
 
Občina Cerklje na Gorenjskem predlaga Občinskem svetu, da odobri predlagani fleksibilni normativ števila otrok v 
oddelkih vrtcev, na podlagi dejstva, da največ otrok, ki niso sprejeti v vrtec in so na centralnem čakalnem seznamu, 
potrebuje vpis ravno v oddelke prvega starostnega obdobja. Po drugi strani pa je v občini, po statističnih podatkih, 
povprečni naravni prirast prebivalstva 85,80 otrok na leto, kar pomeni, da se tudi v prihodnje še vedno lahko pričakuje 
večja potreba po vpisu otrok v primerjavi s prostimi mesti vrtcev. S sprejetim sklepom se s fleksibilnim normativom 
števila otrok v oddelkih da možnost vpisu večjemu številu otrok ter se tako staršem in otrokom omogoči večjo 
dostopnost in izbiro programa za predšolske otroke.  
 
Vrtci, vlagatelji vlog za povečanim normativ, so Občino Cerklje na Gorenjskem seznanili tudi, da ob oddaji vloge za 
povečanimi normativ še ne morejo natančno določiti vrsto oddelkov in s tem povečanega (fleksibilnega) normativa 
otrok, z natančnimi podatki pa bodo razpolagali po zaključku razpisa in vpisa novincev. Na podlagi navedenega, Občina 
Cerklje na Gorenjskem, na podlagi zakonskih določil ter zgoraj navedene obrazložitve predlaga, da Občinski svet 
sprejeme Sklep o določitvi normativa števila otrok v oddelkih vrtcev na območju občine Cerklje na Gorenjskem namesto 
le za prihodnje šolsko obdobje za obdobje do preklica (spremenjena zakonska določila ali spremenjene okoliščine 
potreb po vpisu otrok). Vrtci bodo o številu vpisanih otrok, o oblikovanih oddelkih in o uporabi fleksibilnih normativov 
poročali občini. 
 

Občinskemu svetu Občine Cerklje na Gorenjskem predlagamo, da sprejme naslednji 
 
SKLEP: 
Občinski svet Občine Cerklje na Gorenjskem sprejme Sklep o določitvi normativa števila otrok v oddelkih 
vrtcev na območju občine Cerklje na Gorenjskem v predlaganem besedilu. 
 
 

Občina Cerklje na Gorenjskem 
       ŽUPAN 

        Franc Čebulj 
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