
 
 

 

 

Številka: 90000-15/2019-27 

Ljubljana: 16. 9. 2019 

 

Mestna občina Ljubljana  

7. seja MS         Mestni svet k 2. točki  

Mestni trg 1 

Ljubljana 

 

 

Zadeva: vprašanja in pobude  

 

 

 

Spoštovani gospod župan! 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, zastavljam vam in pristojnim službam naslednje 

svetniško vprašanje.  

 

Na osnovni šoli Vrhovci se v zadnjih letih število učencev povečuje v povprečju za en razred 

otrok letno, v tem šolskem letu pa sta glede na prejšnje leto celo dva razreda več. Temu 

primerna je prostorska stiska, ki so jo v preteklosti deloma reševali s predelavo pomožnih 

prostorov v učilnice, konkretno prostor garderobe, v tem letu pa so predelali še malo 

telovadnico v dodaten razred. Nekaj otrok se zaradi prostorske stiske vozi v šolo v sosednjo 

občino Dobrova - Polhov Gradec.  V letošnjem šolskem letu je bilo vpisanih približno 90 

prvošolčkov, kar pa za šolo predstavlja velik organizacijski problem. Nihče si namreč ne želi 

voziti otrok na drugo lokacijo. Na šoli pa ne primanjkuje samo prostorov za učence temveč 

tudi kabinetov za učitelje, ki so namenjeni pripravi in organizaciji družboslovnega in 

naravoslovnega pouka. Starši so vas skupaj z vodstvom na to problematiko že večkrat 

opozorili, izpostavljena pa je bila tudi že v času gradnje novega stanovanjskega naselja Zeleni 

gaj na Brdu. 

Ob vašem obisku O.Š. Vrhovci ste ob pohvali vodstvu tudi zagotovili, da bo MO Ljubljana 

prispevala 1 mio EUR za dograditev 4 novih učilnic in morda tudi spremenjen vhod za učence 

razrednje stopnje. Z dograditvami učilnic bi lahko na osnovni šoli zopet prešli iz 3. oddelkov 

nazaj na 2. oddelčno šolo, kot izhaja tudi iz odloka o ustanovitvi. Poleg dograditve se je 

vodstvu in staršem omenjala tudi novogradnja OŠ za trgovino Hofer v bližini naselij Zeleni 

gaj in Novo Brdo.   

 

Glede na vse navedeno postavljam županu in pristojnim vprašanje:  

- Ali se bodo obljube po dograditvi ali morda celo novi O.Š. uresničile oziroma kdaj bo 

le-ta realizirana?  

 



Stiska učencev in učiteljev bo verjetno postala še večja, saj Stanovanjski sklad načrtuje 

dodatno gradnjo naselja Novo Brdo s kar 500. novimi stanovanji. Mestna občina Ljubljana pa 

bi morala pred izgradnjo novega naselja zagotoviti ustrezne kapacitete v bližnjih osnovnih 

šolah oziroma načrtovati in zgraditi novo šolo skupaj z izgradnjo novega naselja. 

 

Naj samo še spomnin župana in pristojne službe, da je kvalitetno izvajanje učnih programov v 

primernih prostorskih pogojih, ključni korak do pridobivanja novih znanj naših otrok.  

 

 

Za odgovor se vam že v naprej zahvaljujem in vas prijazno pozdravljam, 

 

 

 

 
 

 

 

 

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik  
 


