
 

 

Številka: 03200-22/2014-2   

Ljubljana:  5. 1. 2015 

     

                                                                                                                               

Mestna občina Ljubljana                                                                                          3. seje MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                                k 2. točk 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

 

Zadeva: vprašanja in pobude                                                                                                                                     

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MOL,  zastavljam županu ter pristojnim službam sledeče 

svetniško vprašanje: 

Pravilnik 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) določa: 

19. člen 

(igralna površina) 

Na otroka se zagotovijo praviloma 4 m2, vendar ne manj kot 3 m2 notranje igralne 

površine. V notranjo igralno površino se šteje vsa površina namenjena vzgojnim dejavnostim otrok v 

stavbi vrtca, npr. igralnica, dodatni prostor za dejavnosti otrok in osrednji prostor. V igralno površino 

se ne vštevajo tla, na katerih je vgrajeno oziroma pritrjeno pohištvo (npr. težke omare), stalni prostor 

za fizioterapevtske vaje in počitek v razvojnem oddelku, ter površina tal, namenjena garderobi otrok, 

določena v 20. členu tega pravilnika, če je le ta del osrednjega prostora. 

Dodatni prostor za dejavnosti otrok lahko vrtec nameni za povečanje igralnic ali 

osrednjega prostora oziroma uredi več manjših dodatnih prostorov za dejavnosti otrok. 

Osnova za izračun igralne površine je 22 otrok na oddelek. 

5. člen 

(lokacija zemljišča) 

Pri izbiri lokacije zemljišča se mora upoštevati, da: 

- je na otroka zagotovljenih najmanj 25 m2 zemljišča, izjemoma tudi manj, če so v neposredni bližini 

vrtca zelene površine, ki jih je mogoče uporabljati za igro, vendar ne manj kot 15 m2 na otroka, 

- mora biti otrokom zagotovljena varnost tako na poti v vrtec, kakor tudi na bližnje rekreacijske in 

parkovne površine ter na celotnem zemljišču vrtca, 

- mora biti zemljišče na taki lokaciji, kjer hrup in koncentracija škodljivih snovi v zraku ne presežeta 

maksimalno dovoljenih mej, predpisanih za stanovanjska naselja, se vrtec zbližuje in, če je le 

mogoče, dopolnjuje s podobnimi zavodi, šolami ali z rekreacijskimi površinami in parki. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20003427
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20053357
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20081282
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20085757
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20102460
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20131791


 

 

Prosim mestno upravo, da posreduje podatke, kateri vrtci v MOL že izpolnjujejo pogoje, 

določene s 5. in 19. členom Pravilnika o minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo 

vrtca.  

Prosim tudi, da mestna uprava posreduje strategijo zagotavljanja prostora v skladu s 

Pravilnikom, ki določa, da mora biti zagotovljena minimalna površina do 1. septembra 2017. 

                                                                      Mojca Škrinjar 

                                                                mestna svetnica 


