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ZADEVA: ODGOVORI NA SVETNISKA VPRASANJA IN POBUDE mestne svetnice Mojce
S k.in.;a t

V zvezi z vpraSanji mestne svetnice ga. Mojce Skrinjar vam sporodamo nasleclnje odgovore:

Koliko otrok iz drugih obiin je trenutno vkljulenih v ljubljanske vrtce?
Stevilo otrok, ki so vkljudeni v javne vftce MOL in imajo stalno prebivaliSde izven Mestne obdine
Ljubljanaje v obdobju I-lX/2011 8.928 otrok oz. v povpredju 992 otrok na rnesec, kar predstavlja 7,88
% vseh otrok, ki so vkljudeni vjavne vrtce MOL.

Koliko znaia skupna vsota, ki jo prispevajo druge obiine Ljubljani?
Razlika v ceni programov in pladili stariev, ki jo morajo l<riti domicilne obdine za otroke. ki so
vkljudeni v javne vfice MOL znaSa v obdobju IJX/201 1 1 .902.965,00 EUR.
Znesekje odvisen od Stevila otrok v vftcih in pladilne sposobrosti starsev po odlodbi o viSini pladila.

Koliko otrok iz drugih obiin ie bilo vkljuienih v ljubljanske vrtce v preteklern letu,20l0?
Koliko je znaiala v tem letu skupna vsota subvencij, ki so jih nakazale druge obiine Ljubljani?
V letu 2010je bilo vjavne vrtce MOL iz drugih obdin vkljudenih 14.317 otrok oz. v povpredju 1.193
otrok na rnesec, kar predstavlja 9^66 % vseh otrok, ki so vkljudeni v.javne vrtce MOL.
V tem letu .je zna5ala razlika v ceni programov in pladili stariev, ki jo rnorajo kriti druge obdine
Lj ubljan i 3.152.377,00 EUR.

Koliko otrok iz drugih obiin je bilo vkljuienih v ljubljanske vrtce v letu 2009? Koliko je znaiala
v tem letu skupna vsota srbvencij, ki so jih nakazale druge obiine Ljubljani?
V letu 2009 je bilo iz drugih obdin v javne vfice MOL vkljudenih I 7.760 otrok oz. v povpredju I .480
otrok na mesec, kar predstavlja 12,33 % vseh otrok, ki so vkljudeni v javne vftce MOL. V tem lettr je
znaiala razlika v ceni prograrnov in plaiili star5ev, ki jo morajo krili druge obdine Ljubljani
3.95 8.043.00 EUR.
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