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PRISTOJNO DELOVNO Odbor za predsolsko vzgojo in izobrazevanje
 
TELO:
 

PREDLOG SKLEPA:
 
Mestni svet Mestne obeine Ljubljana sprejme predlog Sklepa 0 dolocitvi notranjih igralnih povrsin
 
v javnih vrtcih Mestne obeine Ljubljana v solskem letu 2010/2011. .
 

Priloga:
 
- predlog sklepa z obrazlozitvijo
 



PREDLOG 

Na podlagi 10. elena Pravilnika 0 spremembah in dopolnitvah Pravilnika 0 normativih in minimalnih 
tehnicnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, st. 47/10) ter 27. elena Statuta Mestne 
obcine Ljubljana (Uradni list RS, St. 66/07- uradno precisceno besedilo) je Mestni svet Mestne obcine 
Ljubljana na seji dne sprejel 

SKLEP 
o dolocitvi notranjih igralnih povrsin 

v javnih vrtcih Mestne obeine Ljubljana v solskcm letu 2010/2011 

1. clen 

V javnih vrtcih Mestne obcine Ljubljana: Vrtec Ciciban, Vrtec Crnuce, Vrtec Galjevica, Vrtec Jarse, 
Vrtec Jelka, Vrtec Kolezija, Vrtec Ledina, Vrtec Miskolin, Vrtec Mladi rod, Vrtec Mojca, Vrtec Otona 
Zupancica, Vrtec Pedenjped, Vrtec Sentvid, Vrtec Tmovo, Vrtec Vodmat in Vrtec Vrhovci znasajo 
notranje igralne povrsine, ki se zagotovijo v solskem letu 2010/2011: 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 solo. 

2. clen 

Ta sklep se objavi, ko nanj da soglasje minister, pristojen za podrocje predsolske vzgoje, in zacne 
veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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OBRAZLOZITEV
 

predloga Sklepa 0 dolocitvi notranjih igralnih povrsin v javnih vrtcih Mestne obeine Ljubljana v 
solskem Ietu 2010/2011 

1. PRAVNI TEMELJ 
Pravni temelj za sprejem predlaganega skiepa je 10. clen Pravilnika 0 spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika 0 normativih in minimalnih tehnicnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, st. 
47/10), ki daje lokalni skupnosti rnoznost, da lahko za vrtce, ki ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih 
otrok, doloci manj so notranjo igralno povrsino na otroka, kot to doloca 19. clen Pravilnika 0 

normativih in minimalnih tehnicnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, st. 73/00, 
75/05, 33/08, 126/08 in 47/10) . 

2. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 
Sklep 0 dolocitvi notranjih igralnih povrsin na otroka v javnih vrtcih Mestne obcine Ljubljana (v 
nadaljevanju MOL) je potreben zaradi ureditve pogojev za sprejem optimalnega stevila otrok na 
podlagi sedaj veljavnih predpisov. V nasprotnem primeru bi morali v vrtcih zavrniti 535 otrok. 

3. OCENA STANJA 
Pravilnik 0 normativih in minirnalnih tehnicnih pogojih za prostor in opremo vrtca doloca poglavitne 
resitve in normative za prostor v vrtcih, med drugim tudi najmanjso zahtevano povprecno kvadraturo 
za posamezni oddelek in otroka. V vrtcih MOL je bilo v septembru 2005 vkljucenih 10.503 otrok, ki 
so v povprecju uporabljali 3,35 m 2 na otroka notranje igralne povrsine, V obdobju od 2006 do 2010 
belezimo povecano rodnost in stern povecano stevilo predsolskih otrok v MOL, cemur smo v MOL 
sledili s povecanim stevilom novo odprtih oddelkov in jih tako na novo odprli kar 67 in tako imamo v 
vrtcih kar 12.750 otrok. Stem smo na eni strani zagotovili vkljucevanje vecjega stevila otrok in stem 
se je tudi povecala vkljucenost otrok s 68% na letosnjih 89%. 

V septembru 2009 je notranja igralna povrsina na otroka ob vkljucenih 11.967 otrocih znasala 2,94 m2 

na otroka, z medletnim vkljucevanjem otrok (otroke po odloku 0 sprejemu otrok vkljucujemo do 
marca) paje trenutno stanje v letu 2010 v povpreeju v vrtcih MOL 2,76 m2 notranje igralne povrsine 
na otroka. V 16 vrtcih v MOL zaradi opisane situacije trenutno dosegamo povprecno nizji normativ, 
kot je 3 m2 na otroka, zato je potrebno s predlaganim sklepom omogoeiti nemoten postopek vpisa v 
naslednjih vrtcih: Vrtec Ciciban, Vrtec Crnuce, Vrtec Galjevica, Vrtec Jarse, Vrtec Jelka, Vrtec 
Kolezija, Vrtec Ledina, Vrtec Miskolin, Vrtec Mladi rod, Vrtec Mojca, Vrtec Otona Zupancica, Vrtec 
Pedenjped, Vrtec Sentvid, Vrtec Tmovo, Vrtec Vodmat in Vrtec Vrhovci. 

4. POGLAVITNE RESITVE 
S predlaganim sklepom ornogocamo nemoten sprejem in vkljucitev otrok v solskem letu 2010/2011. Z 
razlicnimi ukrepi nacrtujemo izboljsave z novimi prizidki, novogradnjami, adaptacijami v namensko 
in nenamensko grajenih objektih, pridobivanjem prostorov v osnovnih solah, z zamenjavo oz. 
nakupom nepremicnin v blizini vrtcev (kotje Materinski dom za Vrtec Trnovo) ... 



5. FINANCNE IN DRUGE POSLEDICE SPREJETJA AKTA 
Sprejem predlaganega sklepa ne povzroca financnih posledic. V primeru nesprejetja sklepa bodo vrtci 
primorani, da zavrnejo 535 otrok, posledicno pa bi morali oblikovati polovicne oddelke oziroma 
oddelke z zmanjsanim stevilom otrok. Ob enakih stalnih stroskih zaposlenih v oddelku se bi cena na 
otroka povecala, saj je potrebno tudi v stevilcno manj zasedenih oddelkih zagotoviti po dva strokovna 
delavca oz. 6 urno socasnost na oddelek v prvem starostnem obdobju. 

6. RAZLOG ZA RAZSIRITEV DNEVNEGA REDA S PREDLAGANIM SKLEPOM 
Skladno z dolocbo 94. elena Poslovnika Mestnega sveta MOL predlagamo, da se predlagani sklep 
uvrsti kot tocka na dnevni red 41. seje Mestnega sveta MOL, kajti sprejem predlaganega sklepa je 
nujen za pridobitev soglasja ministra, pristojnega za predsolsko vzgojo. Razlog za razsiritev dnevnega 
redaje nastal po sklicu seje, saj je bil Pravilnik 0 spremembah in dopolnitvah Pravilnika 0 minimalnih 
tehnicnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, st. 47/10) objavljen po sklicu 41. seje 
mestnega sveta, in sicer 11. 6. 2010 z zacetkom veljavnosti 26. 6. 2010. 

Pripravila: 
Ana Potocnik 
Vodja Odseka za predsolsko vzgojo 


