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Mestna občina Ljubljana 

Mestni svet 

 

 

 

 

ZADEVA: 

 

Predlog za obravnavo na seji Mestnega sveta Mestne 

občine Ljubljana 

 
PRIPRAVIL: Mestna uprava Mestne občine Ljubljana,  

Oddelek za predšolsko vzgojo in izobraževanje  

 
NASLOV: Predlog Sklepa o manjši notranji igralni  površini  v javnih 

vrtci  Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2015/2016 in 

2016/2017 

 
POROČEVALKI: Marija Fabčič, vodja Oddelka za predšolsko vzgojo in 

izobraževanje 

Mag. Franja Mojca Škof, vodja Odseka za predšolsko vzgojo 

 

PRISTOJNO  

DELOVNO TELO:  

 

 
Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje 

 

 
PREDLOG SKLEPA: 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana sprejme  predlog Sklepa o manjši notranji igralni površini v 

javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana za šolski leti 2015/2016  in 2016/2017.  

 

 

 

 
Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
 

Priloga: 

- predlog sklepa z obrazložitvijo 
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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 in 47/13) ter 27. člena Statuta 

Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 66/07 - uradno prečiščeno besedilo in 15/12) je Mestni 

svet Mestne občine Ljubljana na ___________seji dne __________2015 sprejel  

 

 

 

S K L E P 

o manjši  notranji  igralni površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana 

 za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017 

 

 

 

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 Župančiča,  

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

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

zagotovijo v šolskih letih  2015/2016 in 2016/2017: 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. 

  

 

Številka:  
Ljubljana, dne   
 

 
 

 

 

 

Župan 

Mestne občine Ljubljana 

Zoran Janković 
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Obrazložitev  

predloga Sklepa o manjši notranji  igralni  površini v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana 

za šolski leti 2015/2016 in 2016/2017 

 

 

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 in 47/13), ki daje lokalni skupnosti možnost, 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, 47/10 in  47/13), pri čemer predmetni sklep velja za dve šolski 

leti.  

 

2. Razlogi  in cilji, zaradi katerih je akt potreben 

Sklep o manjši notranji igralni površini na otroka v javnih vrtcih Mestne občine Ljubljana (v 

nadaljevanju: Sklep MOL) je potreben zaradi ureditve pogojev za sprejem maksimalnega 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 obdobju od 2006 do 2014  beležimo povečano rodnost in s tem povečan  vpis predšolskih otrok 

v javne vrtce na območju MOL. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opombe:  

Viri: Statistični urad Republike Slovenije 

 

Sama ocena demografskih gibanj ni dovolj. Potrebno je upoštevati tudi podatke o stanju kapacitet 

vrtcev in preveriti ali obstoječe kapacitete zadoščajo za predvideno število otrok, tako po številu 

razpoložljivih prostih mest, kot tudi po sami kakovosti prostorov.   

 

ŠTEVILO PREBIVALCEV MOL  
  

Ljubljana 

LETO 
STAROST OTROK 

 

0 let 1-5 let  

2008 (stanje na dan 

1. 1. 2009) 
2.963 12.556  

 

2009 (stanje na dan 

1. 1. 2010) 
3.015 13.420  

 

2010 (stanje na dan 

1. 1. 2011) 
3.205 14.230  

 

2011 (stanje na dan 

1. 1. 2012) 
3.014 14.905  

 

2012 (stanje na dan 

1. 1. 2013) 
3.132 15.191  

2013 (stanje na dan 

1. 1. 2014) 
3.011 15.454 
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Tako  smo v  obdobju 2006 - 2014 na  novo odprli kar  86 oddelkov. S  tem smo zagotovili 

vključevanje   večjega  števila  otrok  in  povečali  vključenost   otrok  z 78,1 %  na   letošnjih  

87,3  %. Trenutno je v ljubljanskih vrtcih vključenih 13.348 otrok.  

 

Iz statističnih podatkov centralnega registra vpisa MOL so na dan 23. 3. 2015  vrtci Mestne občine 

Ljubljana prejeli 3.958  vlog, od tega 3.252 za otroke prvega starostnega obdobja in 706 za otroke 

drugega starostnega obdobja.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Opombe:  
Viri: Centralni register vpisa MOL 

 

Za šolsko leto 2015/2016 so vrtci v prvem roku razpisali okvirno 3.080 prostih mest. Število 

prostih mest se bo povečalo, ko bodo vrtci oblikovali oddelke glede na starostno strukturo 

sprejetih otrok, in ko bo znano končno število otrok, ki se bodo jeseni vključili v osnovno šolo. Še 

vedno pa imajo javni vrtci na območju MOL pomanjkanje prostih kapacitet in posledično 

odklonjene otroke. 

 

V letu 2015 bomo odprli sedem  novih oddelkov v Tehnološkem parku, v naslednjih dveh letih pa 

še načrtujemo  izgradnjo nove enote  Vrtca Pedenjped  v Kašlju  z osmimi oddelki  in  prizidek s 

tremi oddelki v Vrtcu Galjevica. Vsekakor bomo skrbno spremljali tako podatke o rodnosti kot 

tudi interes staršev ob vpisu otrok v vrtec v marcu 2016 in v naslednjih letih. 

 

V prehodnem obdobju pridobivanja ustreznih prostorskih kapacitet in doseganja normativa za 

minimalno površino na otroka, določenega v Pravilniku o normativih in minimalnih tehničnih 

pogojih za prostor in opremo vrtca, je potrebno sprejeti sklep o določitvi manjše notranje igralne 

površine na otroka v javnih vrtcih na območju MOL, v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017, ob 

soglasju pristojnega ministra za področje predšolske vzgoje. 

 

4. Poglavitne rešitve 

S predlaganim Sklepom MOL omogočamo nemoten sprejem in vključitev  čim večjega števila 

otrok v šolskih letih 2015/2016 in 2016/2017. V 23 vrtcih v MOL zaradi opisane situacije 

dosegamo v vrtcih oz. v posameznih enotah vrtca povprečno nižji 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. 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 Župančiča,  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 ne povzroča finančnih posledic. V primeru nesprejetja sklepa bi 

morali vrtci oblikovati oddelke z zmanjšanim številom otrok in zmanjšati število vključenih otrok 

 Otroci in starši s 

stalnim prebivališčem 

in stalnostjo bivanja v 

MOL 

Ostali (MOL 

brez stalnosti ali 

eden od staršev 

z otrokom v 

MOL, drugi od 

staršev v drugi 

občini) 

Zunanje 

občine 
Skupaj  

Prvo starostno 

obdobje 
2.166 747 339 3.252 

Drugo  

starostno  

obdobje 

490 131 85 706 

 Skupaj  2.656 878 424 3.958 



5 

 

v vrtce za 632 otrok že v septembru 2015.  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. z zakonom določeno sočasnost dveh strokovnih delavcev na oddelek.  

 

Pripravili: 

Daniela Hočevar  

višja svetovalka I. 

 

Mag. Franja Mojca Škof 

vodja Odseka za predšolsko vzgojo 

Marija Fabčič 

vodja Oddelka  

 

 


