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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam v imenu Svetniškega kluba 

Socialnih demokratov županu in pristojnim službam MOL vprašanje v zvezi z izgradnjo 

vrtca v Podutiku. Gre za pisno vprašanje in nanj pričakujem  pisni odgovor. V uvodni 

obrazložitvi  pojasnjujem okoliščine, ki so razlog za postavitev vprašanja. 

 

Zaradi velikih potreb po novih vrtcih in novih oddelkih, ki se pojavljajo tako v Ljubljani kot 

njeni okolici, je tudi v Podutiku že sedaj povečana potreba po predšolskem varstvu otrok. 

Zaradi načrtov MOL in sprejemanju novih prostorskih načrtov ob Kamni Gorici in Cesti 

Andreja Bitenca se bo potreba po predšolskem varstvu nedvomno še povečala. Tako bo v 

Podutiku nastalo kar nekaj novih večstanovanjskih zgradb zaradi katerih se bodo pritiski na 

vrtce še povečali. Mestna občina Ljubljana ima oz. naj bi imela za to že namenjeno lokacijo 

in zemljišče v svoji lasti, izdelan je tudi že projekt in zagotovljeno financiranje iz sredstev 

MOL.  

 

Kakšne so namere Mestne občine Ljubljane in povezave s projektom Emonika (projekt 

Emonika City Centre, Trigranit) pri t.i. donaciji za vrtec v Podutiku. Projekt se je v 

preteklosti že našel v proračunu MOL, a se gradnja prestavlja iz leta v leto.  

 

Če je bilo še v osnutku občinskega proračuna za leto 2013 predvideno, da bo 2,8 milijona 

evrov vredna gradnja novega vrtca izvedena in plačana letos leta 2013, je v končni različici 

dokumenta projekt znova prestavljen.  Vrtec bi naj  obsegal šest oddelkov s spremljevalnimi 

prostori, kuhinjo in igriščem. Izgradnjo vrtca se napoveduje že od daljnega leta 2008, ko je 

bilo izdano gradbeno dovoljenje za rušitev objektov na območju načrtovane Emonike. Takrat 

sta se občina in Trigranit dogovorila, da bo podjetje namenilo dva milijona evrov za nov 

vrtec, občina pa je napovedala, da bo vrtec odprt leta 2010. 

 

V časopisnem članku Delo, z dne 19. 9. 2013 z naslovom »V rebalansu proračuna več za 

naložbe v vrtce in šole« avtor članka trdi, da bo v letu 2014 zgrajen vrtec v Podutiku s 6 

oddelki do decembra 2014. Prosim za informacijo, kdaj bo Mestna občina Ljubljana 
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pristopila k izgradnji vrtca, kakšni so terminski plani ter v kakšni fazi realizacije se nahaja 

omenjeni projekt izgradnje vrtca v Podutiku.  

 

Kot navedeno, gre za pisno vprašanje, na katerega skladno s poslovnikom prosimo za celovit 

in popolni pisni odgovor. 

 

 

Svetnik SK SD v MS MOL 

Gregor ISTENIČ 


