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ZADEVA: ODGOVORI NA SVETNISKA VPRASANJA IN POBUDE, mestne svetnice Mojce
Skrinlar

Prejeli smo vpra5anja mestne svetnice ge. Mojce Sk.inlar, ki se nana5a na to, kako MOL nadzoruje
kakovost izvedbe programov v vrtcih in s kak5nimi instrumenti preverja ali se zapisano v letnih
delovnih nadrtih in porodilih res izvaja v vsakdanjem Zivljenju ter ali je MOL v konkretnem primeru
vrtca Mi5kolin, katerega enota deluje v bloku v Polju preverila resnidnost navedb v odgovoru
ravnateljice in ali MOL lahko z gotovostjo potrdi da so zunanje povr5ine kjer se igrajo otroci ustrezne,

kar zadeva predpisano velikost in opremljenost ter kako MOL spremlja kakovost izvedbe kurikula v
vrlcih in ali MOL sodeluje s Solsko in5pekcijo in v katerih segmentih, vam v nadaljevanju podajamo
enovit odgovor glede vseh vpra5anj.

Mestna obdina Ljubljana kot ustanoviteljica Vrtca Mi5kolin skladno z ustanovitvenim aktom in
veljavno zakonodajo izvaja ustanoviteljske pravice ter obveznosti do vrtca, katere so konkretizirane v
dolodbi 31. dlena Sklepa o ustanovitvi javnega vzgojno-izobraZevalnega zavoda Vrtca MiSkolin
(Uradni list RS, 3t.3912008 in 4912010), torej:
- spremlla skladnost porabe sredstev z letnimi programi in finandnimi nadrti;
- odloda o statusnih spremembah;
- daje soglasje k spremembam dejavnosti;
- opravlja v imenu in za radun vrtca finandni promet z obdinami zavezankami za pladilo

razlike med ceno programov predSolske vzgoje in pladili starSev, ki se nana5a na

obveznosti pladila zaprograme v vrtcih obdinzavezank;
- opravlja druge zadeve v skladu z ustanovitvenim aktom in drugimi predpisi.

ln5pektorat RS za Solstvo in Sport pa opravlja in5pekcijsko nadzorstvo v skladu z Zakonom o Solski

in5pekciji, in sicer na podrodju dejavnosti vzgoje inizobraLevanja ter predSolske vzgoje, torej tudi v
vrtcih, pri demer se nadzor v vrtcih nanaia predvsem na:

izvajanje dejavnosti skladno z aktom o ustanovitvi vrtca oziroma Sole, vpisom v sodni register
in vpisorn v razvid izvajalcev vzgojno-izobraZevalnih programov,
i zpo lnj evanj e po goj ev za opravlj anj e v zgojno -izo braZevalne dej avno sti,
izpolnjevanje standardov in normativov zaizvajanjevzgojno-izobraZevalnih in Studijskih
programov, dnevno, tedensko in letno organizacijo dela,

ustreznost nadrlovanja dela vrtca oziroma Sole,

letno in sprotno nadrtovanje vzgojno-izobraZevalnega dela strokovnih delavcev vrtca oziroma

5ole,
dnevno, tedensko in letno obremenitev otrok in udeleZencev izobraLevanja,

inajanje vpisa in izpisa otrok in udeleZencev izobraLevanja,
preverjanje in ocenjevanj e zianja ter napredovanje otrok in udeleZencev izobraLevanja,

uresnidevanje pravic in dolZnosti otrok in udeleZencev izobraLevanja,
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uresnidevanje pravic in obveznosti strokovnih delavcev, ki skladno z dolodili zakonov, drugih
predpisov ali sploSnih aktov sodijo v pristojnost Solske in5pekcije,
sodelovanje star5ev zvrtcem oziroma Solo in njihovo pravodasno informiranost o uspehu in
napredovanju,
dolodanje prispevkov stariev in Studentov vi5jih strokovnih 5ol ter njihovo namensko porabo,
organizirano st otrok in ude leZenc ev izobr alev anj a,

vodenje pedagoike dokumentacije in evidencter izdajanje javnih listin,
postopek imenovanja in razreiitve ravnatelja (direktorja, pomodnika ravnatelja),
oblikovanje in vsebino dela strokovnih organov vrtca oziroma 5ole,
izvajanje ravnateljevih nalog, ki mu jih nalagajo zakoni in drugi predpisi s podrodja vzgoje in
izobraLevanja,
opravljanje vzgojno-izobraZevalne dejavnosti v skladu s koncesijsko pogodbo,
uresnidevanje pravic otrok in udeleZencev izobraLevanja s posebnimi potrebami, uporabo
udbenikov.
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In5pektorat tzvaja redni nadzor, ki mora biti opravljen praviloma vsako peto leto ter izredni nadzor, ki
ga In5pektorat opravi na podlagi pobude.

Glede konkretnega primera vrtca Mi5kolin in enote Rjava cesta pa pojasnjujemo, da je ga. Branka Mak
kot ravnateljica, ki kot pedagoSki vodja in poslovodni organ vrtca skrbi za strokovnost in zakonitost
dela vrtca, na pritoZbo skupnosti stanovalcev bloka Polje cesta VIII/2, Lj. Polje podala dne 6.6.2017 z
dopisom 3t. 683/2011 izjemno izdrpno pojasnilo, iz katerega izhaja, da vsi zaposleni strokovno
opravljajo svoje delo ter da delo v tej enoti poteka skladno s predpisi.

Preverjanje (ne)utemeljenosti navedb stanovalcev, ki se nanaiajo na strokovnost inajanja
pedago5kega dela v tem vrtcu ter na vpraSanje ga. Skrinjarjeve glede tega, ali vrtec izpolnjuje
predpisane normative glede zunanjih igralnih povr5in, pa pojasnjujemo, je v pristojnosti ln5pektorata
RS za Solstvo in Sport.

Pripravila:
Nina Markoli, univ. dipl. prav.
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