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P O R O Č I L O 
 

 
Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje je na 17. redni seji, dne 11. 11. 2009, kot 
zainteresirano delovno telo obravnaval gradivo 8. točke predlaganega dnevnega reda 33. 
seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana z naslovom: 
 
Osnutek Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 – za področje 
predšolske vzgoje in izobraževanja in sprejel naslednji  
 
SKLEP:  Odbor za predšolsko vzgojo in izobraževanje podpira osnutek Odloka o 
proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2010 za področje predšolske vzgoje in 
izobraževanja in ga predlaga pristojnemu Odboru za finance in  Mestnemu svetu MOL 
v sprejem  s  p r i p o m b o : 

- pristojni oddelek mestne uprave naj poskuša zagotoviti dodatna sredstva do faze 
predloga proračuna 2010, na postavki »vzdrževanje in obnova igrišč pri vrtcih« za 
ureditev zunanjih atrijev enote Sapramiška, Vrtca Šentvid, ki deluje brez otroškega 
igrišča.  

 
GLASOVANJE: 6 glasov ZA / 7 prisotnih.  
 
 
Odbor je obravnaval tudi prispele pripombe in pobude četrtnih skupnosti in organizacij ter 
oblikoval naslednja stališča:                                

• ČS ČRNUČE in ČETRTNA ORGANIZACIJA SOCIALNI DEMOKRATI ČRNUČE:  
priprava projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja za novo telovadnico OŠ Maksa 
Pečarja. Odbor projekt podpira, Odd.za predšolsko vzgojo in izobraževanje je že 
naročil dokument identifikacije investicijskega projekta, geodetsko preverbo in 
pripravlja dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki se načrtuje v l. 2011. 

 
• ČS VIČ: 
- izgradnja otroškega igrišča na območju Ramovševe ulice in pri objektih na Cesti v 

gorice od št. 23 do 29: odbor izgradnjo igrišč vsebinsko podpira in odstopa v 
reševanje pristojnemu oddelku mestne uprave; 

 



 
• ČS ŠENTVID:  

-  pridobitev zemljišč za VZV Šentvid, enota Sapramiška za ureditev igrišča na parc. 
št. 505/1 in 506/1 k.o. Šentvid. Odbor pobudo vsebinsko podpira in jo odstopa  
pristojnemu Oddelku za ravnanje z nepremičninami  v pospešeno reševanje. Zaradi 
dolgotrajnih postopkov pridobitve zemljišč za vrtčevsko igrišče odbor predlaga 
ureditev zunanjih atrijev, pri izhodih iz igralnic,  v letu 2010. 

        
 
Pripravila: 
Tatjana Zavašnik, tajnica odbora              
 
 
 
                                                                                                        Eva STRMLJAN KRESLIN  
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