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Mestni svet
Mestni trg 1, Ljubljana

Zadeva: SvetniSko vpraianje mestne svetnice Mojce Skrinjar
Zveza'. Yai dopis 5t. 03200-22/2014-2 z dne 5. 1.2015

Dne 5. l. 2015 smo prejeli vai dopis,v katerem mestna svetnica Mojca Skrinjar poziva mestno
upravo, da posreduje podatke, v kateri vrtec v MOL Ze izpolnjuje pogoje dolodene s 5. in 19.

dlenom Pravilnika o normativih in minimalnih tehnidnih pogojih za prostor in opremo vrtca ter
prosi, da mestna uprava posreduje strategijo zagotavljanja prostora skladno s Pravilnikom, ki
doloda, da mora biti zagotovljena minimalna povriina do 1 . septembra 2017.

Sporodamo vam, da v Solskem letu 2014115 vsijavni vftci zadostujejo trenutnim zahtevam g,lede

zagotavllanja igralne povrdine na otroka, saj delujejo skladno z izdanim soglasjem MIZS na

Sklep o manj5i notranji igralni povrSini v javnih vrtcih Mestne obdine Ljubljana za Solski leti
2013114 in 2014115. Po analizi vpisa za naslednje Solsko leto bomo predvidoma v juniju ponovno
vloZili proSnjo za soglasje MIZS o manj5i notranji povriini ie za naslednji dve Solski leti, pri tem
pa skrbno 5e naprej spremljali vpis in prostorske moZnosti ter nadaljevali z investicijskim
programom zagotavljanja dodatnih kapacitet. Ob pripravi gradiva za MS MOL pa bomo ponovno
preverili podatke o notranji in zunanji povr5ini za otroke.

V vseh novih oddelkih in novogradnjah zagotavljamo zadostne notranje igralne povriine za
otroke, skladno s predpisi, tudi tisti vdci, ki so bili zgrajeni pred ved deset leti, so v
vedini zadostili pogojem s preureditvijo garderob in drugih prostorov v vednamenski prostor,
manjiih prostorov v tematske kabinete za skupinsko delo. TeZave pri zagotavljanju zadostne

kvadrature so v tistih enotah, ki niso bile namensko grajene za vrtce (samostojne stare

stanovanjske hiSe, pritlidja v blokih ipd), ki jih nemogode preurediti brez izredno visokih
stro5kov za njihovo adaptacijo. Zato je v teh oddelkih vkljudenih le toliko otrok, kot to dolodajo
zakonsko predpisani normativi.

Politika Mestne obdine Ljubljana za odpiranja novih prostih mest v vrtcih in tako tudi
zagotavljanje ustrezne igralne povr5ine se nadaljuje. V letu 2015 bomo odprli sedem novih
oddelkov v Tehnolo5kem parku. V naslednjih dveh letih pa 5e nadrtujemo izgradnjo nove
enote Vftca Pedenjped v KaSlju z osmimi oddelki in prizidek s tremi oddelki v Vrtcu Galjevica.
Vsekakor bomo skrbno spremljali tako podatke o rodnosti kot tudi interes star5ev ob vpisu otrok
v vftec v marcu 2015 in v nasledniih letih.
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