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OBRAZLOŽITEV 
Predloga  sklepa o spremembi sklepov o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda 
Vrtca Mladi rod, Vrtca Hansa Christiana Andersena, Vrtca Pedenjped, Vrtca Ledina, Vrtca 

Šentvid, Vrtca Jelka in Vrtca Črnuče  
 

1. Pravni temelj 
 

Pravni temelj za sprejem predlaganega akta je prvi odstavek 41. člena Zakona o organizaciji in 
financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – ZOFVI – UPB5), 3. člen zakona o 
zavodih (Uradni list RS, št. 12/I/91, 45/I/94 – odl. US, 8/96, 18/98 Odl. US, 36/00 – ZPDZC in 127/06 
- ZJZP) in 27. člen Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – uradno prečiščeno 
besedilo). Mestna občina Ljubljana je ustanoviteljica Vrtca Mladi rod, Vrtca Hansa Christiana 
Andersena, Vrtca Pedenjped, Vrtca Ledina, Vrtca Šentvid, Vrtca Jelka in  Vrtca Črnuče, in skladno z 
zakonom izvršuje ustanoviteljske pravice in obveznosti ter predlaga spremembo ustanovitvenih aktov 
vrtcev MOL.  
 

2. Razlogi in cilji, zaradi katerih je akt potreben 
 

Po 10. členu Zakona o vrtcih (Uradni list RS, št. 25-911/2008 – ZVrt-D) je občina dolžna v roku 30 
dni začeti postopek za zagotovitev dodatnih prostih mest v okviru mreže javnih vrtcev oziroma 
razpisati koncesijo, če izrazijo interes za vključitev v vrtec tolikšnega števila otrok, da bi se v skladu s 
standardi in normativi oblikoval en oddelek. Oddelek za predšolsko vzgojo, izobraževanje in šport je 
pripravil program zagotavljanja prostih mest v vrtcih, med katerega spada tudi uporaba prostora v 
osnovnih šolah in na drugih lokacijah MOL. V določbi 4. člena akta o ustanovitvi javnih vrtcev so 
opredeljene lokacije enot vrtcev, na katerih se izvaja program. Glede na to, da se bo program izvajal 
na novih lokacijah v dodatno zagotovljenih prostorih, je potrebno dopolniti to določbo.  
 

 
3. Opis stanja 

 
Zaradi demografskih sprememb, zlasti povečanja števila rojstev, priselitev itd. in drugih 
dejavnikov, ki vplivajo na potrebo po vključevanju otrok v vrtce, kot so dnevne delovne migracije, 
se Mestna občina v zadnjem obdobju sooča z občutnim pomanjkanjem kapacitet za izvajanje 
dejavnosti vrtcev, zlasti v programu prvega starostnega obdobja, medtem ko je prostora v programu 
drugega starostnega obdobja dovolj.  
 
Ugotavljamo, da na  pomanjkanje prostih mest vpliva nepričakovana rast števila otrok, starih od 1-
3 let, kar je bilo še ob pripravi strategije razvoja predšolske vzgoje v letu 2006 nemogoče 
pričakovati. Po tedanjih uradnih demografskih podatkih smo ob zasledovanju cilja 70% 
vključenosti otrok v prvem in 100% vključenosti v drugem starostnem obdobju, kar bi predstavljalo 
najvišjo slovensko vključenost v slovenskih občinah, ob takratnem obsegu kapacitet, ocenjevali, da 
bo dovolj prostora v vrtcih vse do leta 2013. Takrat je bilo vseh ljubljanskih otrok med 1. in 3. 
letom starosti približno 4.700, v vrtcih pa smo zagotavljali cca 3800 prostih mest v tem programu, 
kar je predstavljalo 81 % prostih mest za vse otroke tega starostnega obdobja. Zaradi že opisanih 
razlogov pa je otrok te starosti v zadnjih dveh letih 5185, kar je povečanje za 430 otrok, kar ni bilo 
mogoče predvideti ob znanih podatkih. Ugotavljamo tudi, da je rast števila otrok v MOL hitrejša od 
rasti števila otrok na območju celotne države, kar predstavlja dodatne probleme prav v Ljubljani. 
 
Poleg tega je v zadnjih desetih letih prišlo do bistveno večje vključenosti otrok v vrtce, tako smo 
ocenjevali 65-68% vključenost generacije otrok od 1 leta do vstopa v šolo v MO Ljubljana, 
medtem ko je ta podatek za leto 2005 znašal 79,1% (Slovenija 63,6%), v šolskem letu 2007/2008 
pa znaša že 82,5% (Slovenija 68%), kot uresničevanje politike MOL za izboljšanje dostopnosti 
družin do vrtca za otroka. Med drugim prav za povečevanje dostopnosti vrtca daje Mestna občina 
Ljubljana iz svojega proračuna visoke dodatne finančne subvencije za starše, tako da starši 



plačujejo v povprečju 22-25% stroškov vrtca, medtem ko bi po pravilniku Ministrstva za šolstvo in 
šport morali v povprečju prispevati cca 35%.  
 
Podatki kažejo, da je bilo v vrtec v MOL vključenih 10.719 otrok (2/2005), 11.070 (2/2006), 
11.147 (2/2007) in 11.524 (2/2008). Da smo lahko zagotovili povečano vključevanje otrok v vrtec, 
smo od leta 2004 (651 oddelkov) do leta 2008 (697 oddelkov) povečali kapaciteto v 
ljubljanskih vrtcih za 46 oddelkov in s tem zagotovili dodatno vključitev  več kot 800 otrok.  
 
Poleg mreže javnih vrtcev smo spodbujali nastanek zasebnih vrtcev, katere sofinanciramo v višini 
85% sredstev, ki pripadajo na otroka v javnem vrtcu. Tako je v letu 2004 delovalo pet zasebnih 
vrtcev z 10 oddelki, v letu 2008 pa 6 zasebnih vrtcev z 14 oddelki.  
 
V Ljubljani se soočamo tudi s posledicami, ki jih prinaša mesto kot prestolnica Slovenije in 
osrednje mesto v regiji, saj se zaradi dnevne delovne migracije v vrtce vključuje tudi veliko število 
otrok iz drugih občin, za katere je za zagotavljanje prostih mest v vrtcih dolžna po resorni 
zakonodaji   skrbeti občina stalnega prebivališča. Po letu 1996, ko je začel veljati Zakon o vrtcih, 
smo ugotavljali podinvestiranost teh občin na področju vrtcev in nikakršno pripravljenost na 
sodelovanje pri vključevanju otrok iz teh občin v vrtce, nakar smo bili prisiljeni v letu 2007 sprejeti 
pravilnik o sprejemu otrok v vrtce, ki je dal prednost otrokom iz MOL, tako kot tudi določa zakon 
o vrtcih o dolžnosti občine, da poskrbi za svoje otroke.  Trenutno je teh otrok v naših vrtcih 1922 
(leta 2007: 1822, leta 2006: 2007 otrok, leta 2005:1833 otrok).  
 
  

4. Poglavitne rešitve  
 

Mestna občina Ljubljana si prizadeva, da bi čim večjemu številu otrok zagotovila prostor v 
ljubljanskih vrtcih. K večjemu številu prijav otrok v vrtce je letos, poleg večje rodnosti in priseljevanja 
v Mestno občino Ljubljana, prispevala novela zakona o vrtcih, ki določa oprostitev plačil staršev, ki 
imajo v vrtec vključenega več kot enega otroka. Za zagotovitev prostih mest za otroke smo v MOL že 
pred začetkom tega leta začeli pripravljati program ukrepov. Ker so vrtci lahko sprejeli samo toliko 
otrok, kolikor se bo jeseni z vstopom otrok v šolo sprostilo prostih mest, smo za vse otroke na čakalni 
listi začeli s postopki za povečanje kapacitet v vrtcih: racionalno oblikovanje oddelkov v vrtcih, 
preurejanje prostorov v okviru osnovnih šol, pridobivanje prostorov, ki so v preteklosti že služili za 
predšolsko vzgojo, nazaj v fond predšolske vzgoje, preurejanje drugih obstoječih prostorov MOL, ki 
bi bili primerni za vrtec, začeli smo s postopki za izgradnjo prizidkov pri vrtcih in postopek za razpis 
koncesije. Načrtujemo, da bomo polovico načrtovanih novih oddelkov odprli že v mesecu septembru 
2008, ostale pa preko jeseni in zime, dolgoročno pa načrtujemo približno 100 novih oddelkov. 
Podrobnejši načrt rešitev je objavljen na spletnih staneh MOL 
http://www.ljubljana.si/si/aktualno/aktualno/odgovor_varuhinji/default.html.  
 
Program – kurikulum za vrtce bodo na vseh dislokacijah izvajali javni vrtci v okviru javne mreže 
vrtcev, s sodelovanjem matične enote. Jeseni 2008 bomo ob dejanski vključitvi vpisanih otrok v vrtce 
ponovno opravili oceno potrebnih prostih mest in po potrebi še pridobili lokacije ter le-te usklajevali z 
ustanovitvenimi akti vrtcev.   
V predlogu sklepa urejamo naslednje lokacije: 

- Vrtec Mladi rod, Enota Vetrnica, ki deluje na lokaciji Črtomirova ulica 14, Ljubljana in na 
lokaciji OŠ Savsko naselje, Matjaževa ulica 4, Ljubljana,  

- Vrtec Hansa Christiana Andersena, Enota Lastovica, ki deluje na lokacijah Derčeva ulica 10, 
in Celovška cesta 161, Ljubljana, 

- Vrtec Hansa Christiana Andersena, Enota Marjetica, ki deluje na lokaciji Bitenčeva ulica 4, 
Ljubljana in Gotska ulica 12, Ljubljana,  

- Vrtec Črnuče, Enota Ostržek, ki deluje na lokaciji Dunajska cesta 400, Ljubljana in v OŠ 
Črnuče, Dunajska cesta 390, Ljubljana, 

- Vrtec Pedenjped, Enota Zalog, ki deluje lokacijah Cerutova ulica 5 in 6, Ljubljana, v OŠ Nove 
Fužine, Preglov trg 8, Ljubljana, 



- Vrtec Pedenjped, Enota Zadvor, ki deluje na lokaciji Cesta II. grupe odredov 41, Ljubljana in 
na OŠ Sostro, Cesta II. Grupe odredov 47, Ljubljana, 

- Vrtec Ledina na lokaciji Čufarjeva ulica 14, Ljubljana in Kotnikova 2, Ljubljana, (na lokaciji 
Kotnikova 2 bo ta vrtec preselil svoje računovodstvo, v notranjih prostorih pa bo adaptacija za 
oddelek prvega  starostnega obdobja), 

- Vrtec Šentvid, Enota Vid, ki deluje na lokaciji Prušnikova ulica 73 a, Ljubljana, Ulica Bratov 
Učakar 6, Ljubljana, Kamnogoriška 39, Ljubljana. 

- Vrtec Jelka, Enota Jelka, ki deluje na lokaciji Glavarjeva ulica 18 a, Ljubljana in v OŠ 
Franceta Bevka, Ulica Pohorskega bataljona 1, Ljubljana. 

  
 

V Vrtcu Šentvid zaradi zaključka denacionalizacije urejamo tudi naslov vrtca, in sicer s Prušnikove 75 
na Prušnikovo 73 a, v Vrtcu Ledina pa še popravek 11. člena, saj do dokončne odločitve o dolgoročni 
rabi prostorov na Rozmanovi 2 deluje celovit vrtec zgolj na lokaciji Čufarjeva ulica 14.  
 
 

5. Ocena finančnih in drugih posledic, ki jih bo imel sprejem akta 
 

Neposrednih finančnih posledic sam akt ne prinaša, za prilagoditve in adaptacije novih oddelkov ter za 
plačilo razlike v ceni programa zaradi večjega števila vključenih otrok v vrtce, pa so sredstva 
zagotovljena v rebalansu proračuna MOL za leto 2008. 
 
 
 
                                                                                          Marija FABČIČ 
                                                                                            Načelnica OPVIŠ 

 
 
 
 



 
 
           PREDLOG 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,  45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC  in 
127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .... seji dne 
……………..  sprejel 
 
 

S K L E P 
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi 

rod 
 

 
1. člen 

 
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Mladi rod (Uradni list 
RS, št. 39/08) se v 4. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:  
»- Enota Vetrnica, ki deluje na lokacijah Črtomirova ulica 14, Ljubljana, in  Matjaževa ulica 
4, Ljubljana,«. 
 

2. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 602-……………….. 
Ljubljana, dne ………………… 
 
 
                                                                                          Župan 
                                                                             Mestne občine Ljubljana 
                                                                                    Zoran Janković 
 
  



 
                                                                                                                    PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,  45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC  in 
127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .... seji dne 
……………..  sprejel 

 
 

S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca 

Hansa Christiana Andersena 
 

 
1. člen 

 
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Hansa Christiana 
Andersena (Uradni list RS, št. 39/08) se v 4. členu druga alinea spremeni tako, da se glasi:  
»- Enota Marjetica, ki deluje na lokacijah Bitenčeva ulica 4, Ljubljana, in Gotska ulica 12, 
Ljubljana,«. 
 
Tretja alinea se spremeni tako, da se glasi: 
»- Enota Lastovica, ki deluje na lokacijah Derčeva ulica 10, Ljubljana, in Celovška cesta 161, 
Ljubljana,«. 
 

2. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 602-……………….. 
Ljubljana, dne ………………… 
 
 
                                                                                         Župan 
                                                                             Mestne občine Ljubljana 
                                                                                    Zoran Janković 
                                                                                              



 
                                                                                                                         PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,  45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC  in 
127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .... seji dne 
……………..  sprejel 
 
 

S K L E P 
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca 

Črnuče 
 

1. člen 
 
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Črnuče (Uradni list 
RS, št. 39/08) se v 4. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:  
»- Enota Ostržek, ki deluje na lokacijah Dunajska cesta 390, Ljubljana, in Dunajska cesta 400, 
Ljubljana,«. 
 

2. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 602-……………….. 
Ljubljana, dne ………………… 
 
 
                                                                                         Župan 
                                                                             Mestne občine Ljubljana 
                                                                                    Zoran Janković 
 



 
                                                                                                            PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,  45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC  in 
127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .... seji dne 
……………..  sprejel 
 
 

S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca 

Pedenjped 
 

1. člen 
 

 
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Pedenjped (Uradni list 
RS, št. 39/08) se v 4. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:  
»- Enota Zalog, ki deluje na lokacijah Cerutova ulica 5 in 6, Ljubljana, in Preglov trg 8, 
Ljubljana,«. 
 
Četrta alinea se spremeni tako, da se glasi:  
»– Enota Zadvor, ki deluje na lokacijah Cesta II. grupe odredov 41, Ljubljana, in Cesta II. 
grupe odredov 47, Ljubljana,«. 
 

2. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 602-……………….. 
Ljubljana, dne ………………… 
 
 
                                                                                         Župan 
                                                                             Mestne občine Ljubljana 
                                                                                    Zoran Janković 



 
PREDLOG 

 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,  45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC  in 
127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .... seji dne 
……………..  sprejel 
 
 

S K L E P 
o spremembah Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca 

Ledina 
 

1. člen 
 
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Ledina (Uradni list 
RS, št. 39/08) se v 4. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:  
»- Enota Ledina, ki deluje na lokacijah Čufarjeva ulica 14, Ljubljana, in Kotnikova ulica 2, 
Ljubljana,«. 
 
Druga alinea se spremeni tako, da se glasi: 
»- Enota Rozmanova, ki deluje na lokaciji Rozmanova ulica 2a, Ljubljana.«. 
 

2. člen 
 
V 11. členu se prva alineja spremeni tako, da se glasi: 
»– dva predstavnika izmed delavcev enot Ledina in Rozmanova,«. 
 
Druga alinea se črta. 
 
Dosedanja tretja alinea postane druga alinea. 
 
 

3. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 602-……………….. 
Ljubljana, dne ………………… 
 
 
                                                                                         Župan 
                                                                             Mestne občine Ljubljana 
                                                                                    Zoran Janković 
 



PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,  45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC  in 
127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .... seji dne 
……………..  sprejel 
 
 

S K L E P 
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca 

Šentvid 
 

1. člen 
 

V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Šentvid (Uradni list 
RS, št. 39/08) se v 4. členu tretja alinea spremeni tako, da se glasi:  
»- Enota Vid, ki deluje na lokacijah Prušnikova ulica 73 a, Ljubljana, Ulica Bratov Učakar 6, 
Ljubljana, in Kamnogoriška cesta 39, Ljubljana.«. 
 
 

2. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 602-……………….. 
Ljubljana, dne ………………… 
 
 
                                                                                         Župan 
                                                                             Mestne občine Ljubljana 
                                                                                    Zoran Janković 



 
  

PREDLOG 
 
Na podlagi prvega odstavka 41. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - uradno prečiščeno besedilo in 36/08), 3. člena 
Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91,  45/I/94 – odl. US, 8/96, 36/00 – ZPDZC  in 
127/06 - ZJZP) in 27. člena Statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 – 
uradno prečiščeno besedilo) je Mestni svet Mestne občine Ljubljana na .... seji dne 
……………..  sprejel 
 
 

S K L E P 
o spremembi Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka 

 
1. člen 

 
V Sklepu o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Vrtca Jelka (Uradni list RS, 
št. 39/08) se v 4. členu prva alinea spremeni tako, da se glasi:  
»- Enota Jelka, ki deluje na lokacijah Glavarjeva ulica 18 a, Ljubljana, in Ulica Pohorskega 
bataljona 1, Ljubljana,«. 
 
 

2. člen 
 

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
 
 
Št. 602-……………….. 
Ljubljana, dne ……… 
 
 
                                                                                         Župan 
                                                                             Mestne občine Ljubljana 
                                                                                    Zoran Janković 

 


