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PREDLOG  

 

Na podlagi 10. člena Pravilnika o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o normativih in minimalnih 

tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 47/10) ter 27. člena Statuta Mestne 

občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07- uradno prečiščeno besedilo)  je Mestni svet Mestne občine 

Ljubljana na ___________seji dne __________2011 sprejel  

 

 

 

 

 

SKLEP 

 o določitvi notranjih igralnih površin  

v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana v šolskem letu 2011/2012 

 

 

 

1. člen 

 

 

 

V javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana: Vrtec Ciciban, Vrtec Črnuče, Vrtec dr. France Prešeren, 

Vrtec Galjevica, Vrtec Hansa Christiana Andersena, Vrtec Jarše, Vrtec Jelka, Vrtec Kolezija, Vrtec 

Ledina, Vrtec Miškolin, Vrtec Mladi rod, Vrtec Mojca, Vrtec Najdihojca, Vrtec Otona Ţupančiča,  

Vrtec Pedenjped, Vrtec Pod gradom, Vrtec Šentvid, Vrtec Trnovo, Vrtec Viški gaj, Vrtec Vodmat, 

Vrtec Vrhovci, Vrtec Zelena jama in Viški vrtci znašajo notranje igralne površine, ki se zagotovijo v 

šolskem letu 2011/2012: 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 

šolo. 

 

2. člen 

 

Ta sklep se objavi, ko nanj da soglasje minister, pristojen za področje predšolske vzgoje, in začne 

veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

 

 

 

 

 

 

Št.: 
Ljubljana, dne   
 

 

 

 

 
Ţupan 

Mestne občine Ljubljana 
Zoran Janković 

 
 

 

 

 

  

 



 

  

 

 

OBRAZLOŢITEV 

 

predloga Sklepa o določitvi notranjih igralnih površin v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana v 

šolskem letu 2011/2012 

 

 

 

 

 

1. PRAVNI TEMELJ 

Pravni temelj za sprejem predlaganega sklepa je 10. člen Pravilnika o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list RS, št. 

47/10), ki daje lokalni skupnosti moţnost, da lahko za vrtce, ki ne bi mogli sprejeti vseh vpisanih 

otrok, določi manjšo notranjo igralno površino na otroka, kot to določa 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 in 47/10) .  

 

2. RAZLOGI IN CILJI, ZARADI KATERIH JE AKT POTREBEN 

Sklep o določitvi notranjih igralnih površin na otroka v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana (v 

nadaljevanju MOL) je potreben zaradi ureditve pogojev za sprejem optimalnega števila otrok na 

podlagi sedaj veljavnih predpisov.  

 

3. OCENA STANJA 

Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtca določa poglavitne 

rešitve in normative za prostor v vrtcih, med drugim tudi najmanjšo zahtevano povprečno kvadraturo 

za posamezni oddelek in otroka. V vrtcih MOL  je bilo v septembru 2005 vključenih 10.503 otrok, ki 

so v povprečju uporabljali 3,35 m
2 

na otroka notranje igralne površine. V obdobju od 2006 do 2011  

beleţimo povečano rodnost in s tem povečano število predšolskih otrok v MOL, čemur smo v MOL  

sledili s povečanim številom novo odprtih oddelkov  in jih tako na novo odprli kar  70 in tako imamo v 

vrtcih kar 12.810 otrok. S tem smo zagotovili vključevanje večjega števila otrok in s tem se je tudi 

povečala vključenost otrok s 68% na letošnjih 85,7%.  

Iz statističnih podatkov centralnega registra so na dan 4.5.2011 vrtci Mestne občine Ljubljana prejeli 

5.058 vlog, od tega 4.361 za otroke prvega starostnega obdobja in 697 za otroke drugega starostnega 

obdobja. 

  

 

 

Končno število sprejetih otrok bo znano po zaključenem postopku vpisa, ko bodo sveti vrtcev odločali 

o ugovorih staršev. V vrtcih bodo zapolnjena vsa prosta mesta v oddelkih prvega starostnega obdobja, 

  Maksimalna 

stalnost 

bivanja v 

MOL 

Ostali (MOL 

brez stalnosti ali 

eden od staršev z 

otrokom v MOL, 

drugi od staršev 

v drugi občini) 

Zunanje 

občine 
Skupaj  Razpisana 

prosta mesta 

v javnih 

 vrtcih 
MOL 

Prvo starostno 

obdobje 
2514 1393 454 4361 2323 

Drugo  starostno  

obdobje 
333 204 160 697 664 

 Skupaj  2847 1597 614 5058 2987 



kar pomeni 2323 otrok, v oddelkih drugega starostnega obdobja pa pričakujemo v posameznih vrtcih 

še morebitna prosta mesta. 

 

Izkušnje preteklih let kaţejo, da vsi starši ne bodo sprejeli ponujenega mesta v posameznem vrtcu, 

zato bodo vrtci po moţnosti še preoblikovali oddelke in s tem pridobili morebitna dodatna prosta  

mesta za naknadni sprejem. Na oddelku ocenjujemo, da bo s tem zagotovljen vpis vsem otrokom s 

stalnostjo bivanja v MOL. 

 

Od oblikovanja centralnega čakalnega seznama dalje (predvidoma v sredini junija) bodo vrtci 

morebitna prosta mesta zapolnjevali s pozivi staršem za vključitev otrok iz centralnega čakalnega 

seznama.  

Od vseh 2.514 otrok prvega starostnega obdobja,  katerih starši imajo maksimalno stalnost bivanja v 

MOL ( stalno prebivališče obeh staršev od 1.1.2010), je  kar 1.705 takih, ki ne ţeljo vključiti svojega 

otroka v kateri koli vrtec na območju MOL,  ampak samo v točno določen vrtec prve ali druge izbire. 

 

VPIS VPIS 
(maksimalna stalnost 

bivanja v MOL) 

DA  
kamorkoli 

NE  
kamorkoli 

Prvo starostno obdobje 2514 809 1705 

 

Za otroke drugega starostnega obdobja je otrok z maksimalno stalnostjo bivanja staršev v MOL 333 in 

vsi otroci so sprejeti v vrtec prve izbire. 

Pri oblikovanju prostih mest za vključitev čim večjega števila otrok prvega starostnega obdobja je 

potrebno poudariti dobro sodelovanje z vrtci in njihovo pripravljenost za pridobitev čim večjega 

števila prostih mest.  

 

Z različnimi ukrepi načrtujemo izboljšave z  novogradnjami, adaptacijami v namensko in nenamensko 

grajenih objektih, pridobivanjem prostorov v osnovnih šolah, z zamenjavo oz. nakupom nepremičnin v 

bliţini vrtcev.  

Za vključitev čim večjega števila predšolskih otrok v oddelke prvega starostnega obdobja načrtujemo 

v letu 2011 odprtje 10 novih oddelkov, in sicer:  

 1 oddelek v Vrtcu Dr. F. Prešeren – preureditev hišniškega stanovanja na OŠ Preţihov 

Voranc, (oddelek je ţe odprt od začetka meseca maja); 

 3 oddelke v Vrtcu Šentvid na Kosijevi 1, predvidoma v začetku septembra;  

 3 oddelke v Vrtcu Zelena jama – preureditev na Zakotnikovi 3, predvidoma v začetku 

septembra; 

 1 oddelek v Viških vrtcih – Hiša pri ladji,  predvidoma v začetku septembra in  

 2 oddelka v vrtcu Miškolin – Novo Polje II,  predvidoma konec septembra.  

 
Zaradi povečanega vpisa otrok v javne vrtce MOL tudi za šolsko leto 2011/12 bomo Mestnemu svetu 

MOL predlagali sprejem Sklepa o objavi javnega razpisa za podelitev koncesije za opravljanje 

dejavnosti predšolske vzgoje za 50 oddelkov prvega starostnega obdobja.   

 

Od leta 2012 dalje MOL načrtuje investicije v naslednje projekte: 

- izgradnja prizidka za 6 oddelkov v vrtcu Šentvid, enota Mravljinček (predvidoma 2012); 

- izgradnja prizidka za 3 oddelke pri Vrtcu Vrhovci, enota Brdo (predvidoma 2012); 

- preureditev materinskega doma v Trnovem za potrebe Vrtca Trnovo – 2 dodatna oddelka 

(predvidoma 2012); 

- izgradnja novega vrtca na lokaciji Podutik za 6 oddelkov (predvidoma 2013); 

- izgradnja nove enote Zgornji Kašelj za 11 oddelkov, Vrtec Pedenjped (predvidoma 2013); 

- izgradnja prizidka za 6 oddelkov v vrtcu Galjevica (predvidoma 2013); 

- širitev Vrtca Otona Ţupančiča enote Čebelica za dodatne 3 oddelke (predvidoma 2013); 

- izgradnja novega vrtca v Dravljah za 10 oddelkov (predvidoma 2014); 



- preureditve prostorov nekdanje otroške bolnice za potrebe vrtca na Ulici Stare pravde 2, in sicer za 5 

oddelkov ob predhodni ureditvi prostorskih pogojev in zemljišča za potrebe igrišča (predvidoma 

2014). 

 

Glede na povečane potrebe staršev po vključitvi otrok v javne vrtce bo potrebno za načrtovane 

investicijske projekte v proračunu MOL zagotoviti sredstva za gradnjo vrtcev, hkrati pa bo potrebno 

poskrbeti tudi za dovolj kapacitet v javnih vrtcih MOL do 1. septembra 2013, ko začne veljati 

normativ,  po katerem bo potrebno  zagotovitvi  najmanj 3 kvadratne metre igralne površine na otroka 

v vrtcu.  

 

4. POGLAVITNE REŠITVE  

S predlaganim sklepom omogočamo nemoten sprejem in vključitev  čim večjega števila otrok v 

šolskem letu 2011/2012.  V 23 vrtcih v MOL zaradi opisane situacije dosegamo v vrtcih oz. v 

posameznih enotah vrtca  povprečno niţji normativ, kot je 3 m
2 

na otroka, zato je potrebno s 

predlaganim sklepom omogočiti nemoten postopek vpisa v naslednjih vrtcih:   

Vrtec Ciciban, Vrtec Črnuče, Vrtec Dr. F. Prešeren, Vrtec Galjevica, Vrtec H.Ch. Andersen, Vrtec 

Jarše, Vrtec Jelka, Vrtec Kolezija, Vrtec Ledina, Vrtec Miškolin, Vrtec Mladi rod, Vrtec Mojca, Vrtec 

Najdihojca, Vrtec Otona Ţupančiča,  Vrtec Pedenjped, Vrtec Pod gradom, Vrtec Šentvid, Vrtec 

Trnovo, Vrtec Viški gaj, Vrtec Vodmat, Vrtec Vrhovci, Vrtec Zelena jama in Vrtec Viški vrtci. 

 

5. FINANČNE IN DRUGE POSLEDICE SPREJETJA AKTA 

Sprejem predlaganega sklepa nima finančnih posledic za proračun  MOL. V primeru nesprejetja 

sklepa bi morali vrtci oblikovati polovične oddelke oziroma oddelke z zmanjšanim številom otrok.  Ob 

enakih stalnih stroških zaposlenih v oddelku se bi cena na otroka povečala, saj je potrebno tudi v 

številčno manj zasedenih oddelkih zagotoviti po dva strokovna delavca oz. 6 urno sočasnost na 

oddelek v prvem starostnem obdobju.  
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