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Strategija razvoja predsolske vzgoje v Mestni obcini Kranj do leta 2023

1. PRAVNI TEMEU
Pravni temelj za sprejem Strategije razvoja predsolske vzgoje v Mestni obeini Kranj do leta 2023 (v nadaljevanju:
Strategija) je podan v:
22. elenu Pravilnika 0 spremembah Pravilnika 0 normativih in minimalnih tehnienih pogojih za prostor in
opremo vrtca (Uradni list RS, st. 20/17) in v
22. elenu Statuta Mestne obeine Kranj (Uradni list RS, st. 30/17-UPB1, 70/18) .

2. OCENA STANJA
Mestna obeina Kranj za podroeje predsolskega varstva nima posebej sprejete strategije. Delno je podroeje
opredeljeno v Trajnostni urbani strategije Mestne obcine Kranj 2030, vendar je potrebno na podlagi 22, elena
Pravilnika 0 spremembah Pravilnika 0 normativih in minimalnih tehnienih pogojih za prostor in opremo vrtca sprejeti
dokument, v nasem primeru Strategijo, ki vkljueuje naert aktivnosti za zagotovitev predpisane igralne povrsine,
dolocene v 19. clenu Pravilnika 0 normativih in minimalnih tehnienih pogojih za prostor in opremo vrtca (v
nadaljevanju: Pravilnik) .

3. RAZLOGIIN CIUI ZA SPREJEM
Razlog za sprejem Strategije je potreba po dolgoroenem naertovanju potreb obeine po predsolskem varstvu, Cilj je
zagotovitev predpisane igralne povrsine na otroka in zagotovitev ustreznih pogojev za izvajanje predsolske vzgoje,
4. POGLAVITNE RESITVE
V 19, elenu Pravilnika je doloeeno, da je potrebno na otroka zagotoviti praviloma 4m 2 notranje igralne povrsine,
vendar ne manj kot 3m 2 , Predpisan normativ naj bi se prvie v vseh vrtcih uveljavil najkasneje tri leta po zaeetku
popolne uveljavitve Zakona 0 osnovni soli oz. tri leta od takrat, ko bode vstopili v solo vsi 6 letni otroci, vendar je
pristojno ministrstvo rok uveljavitve ze veckrat podaljsalo , Trenutni datum zagotovitve predpisane notranje igralne
povrsine je 1. 9, 2023 . Mestna obeina Kranj v veeini vrtcev, eeprav so bili nekateri vrtci zgrajeni namensko, ne
zagotavlja 3m 2 notranje igralne povrsine na otroka, zato je sprejela sklep 0 manjsi notranji igralni povrsini, vendar ne
manjsi od 3 m 2 na otroka za otroke do drugega leta starosti, 2,6 m 2 na otroka za otroke od drugega do tretjega leta
starosti in 1,75 m 2 na otroka za otroke od tretjega leta starosti do vstopa v solo, K sklepu si je morala Mestna obeina
Kranj pridobiti soglasje ministra, pristojnega za podroeje predsolske vzgoje, ki velja za dYe solski leti. Trenutno
soglasje ministra velja do 31. 8, 2019, Pogoja, ki morata biti izpolnjena, da minister izda soglasje 0 uporabi manjse
notranje igralne povrsine je, da ima vrtec zaradi pomanjkanja prostora odklonjene otroke in da ima obeina sprejet
dokument, ki vkljucuje naert aktivnosti za zagotovitev predpisane igralne povrsine, doloeene v 19, elenu Pravilnika,
ki vkljucuje opredelitev ciljnega datuma in nacrtovan delez vkljueenih otrok v vrtce, Mestna obcina Kranj bo moral a
pred zaeetkom sol skega leta 2019/2020 ponovno pridobiti soglasje 0 uporabi manjse notranje igralne povrsine na
otroka, ker imamo sc vedno poveean vpis otrok v vrtec glede na prosta mesta in ne zagotavljamo 3m 2 notranje igralne
povrsine na otroka. Vlogi za izdajo soglasja bomo morali priloziti tudi sprejet dokument, ki vkljueuje naert aktivnosti
za zagotovitev predpisane igralne povrsine, zato predlagamo v sprejem Strategijo za obdobje 5 let.
Strategija je bila v letu 2018 narejena 5 pomocjo zunanjega izvajalca, v sodelovanju z Mestno obcino Kranj in javnimi
in zasebnimi vrtci s in brez koncesije na obmocju Mestne obeine Kranj, V Strategiji je predstavljeno podrocje
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predsolske vzgoje, posnetek stanja demografije v Mestni obeini Kranj, posnetek stanja na podroeju predsolske vzgoje
na obmocju Mestne obcine Kranj, posnetek in analiza stanja stavbnega pohistva objektov Kranjskih vrtcev in vrtcev
pri osnovnih solah, posnetek in analiza stanja higienskih standardov v sanitarijah objektov Kranjskih vrtcev in vrtcev
pri osnovnih ~olah, posnetek stanja in analiza kuhinj, prezracevanja in higienskih standardov objektov Kranjskih
vrtcev, posnetek stanja in analiza pozarne varnosti objektov Kranjskih vrtcev, analiza stanja na podrocju novih
objektov, analiza stanja nacrtovanih energetskih obnov in akcijski naert. Akcijski nacrt predvideva vee dolgoroenih
resitev, ki bodo potrebne in nujne za zagotovitev prostorskega normativa in ureditev prostorov (pohistvo, higienski
standard, kuhinje .. .) v vrtcih ter hkrati predvideva povecanje vkljueenosti otrok od 4 leta starosti v vrtec in
spodbujanje kakovosti vzgojno izobrazevalnega procesa.

5.

FINANCNE POSLEDICE

Sprejem predlagane Strategije predstavlja posledice za proracun Mestne obeine Kranj in so okvirne opredeljene v
akcijskem nacrtu, ki je del Strategije. Sredstva za izvajanje Strategije, bodo zagotovljena v okviru letnih proracunov
Mestne obcine Kranj.
Predlagamo, da Mestni Svet Mestne obcine Kranj sprejme naslednji S K L E P:
Sprejeme se Strategija razvoja predsolske vzgoje v Mestni obcini Kranj do leta 2023.

Pripravila:
Darja Veternik, visja svetovalka
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