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Predstavnica sveta starsev pri Kranjskih vrtcih se je obrnila na mestni odbor Nove 510venije in izpostavila 
kakovost bivanja prebivalcev na severu kranjske obcine, Golnika, Goric in Trstenika. Izpostavil je Vrtec 
Jezek na Trsteniku, ki si ga je sel sam ogledati in prisluhnil vodji vrtca. Vrtec ima 3 oddelke, v katerih je 
skupno 52 otrok, kar je za vrtec, ki je umescen v prvo nadstropje nad krajevni gasilni dom, zelo veliko. 
Vrtec ima dostop po strmih stopnicah direktno 5 parkirisca . Gasilni dom in stem tud i vrtec s treh strani 
obkroza prometna vaska cesta in z ene strani parkirisce. Zunanje otrosko igrisce je od vrtca oddaljeno 30 
metrov in umesceno za kulturnim domom. Na igriscu ni sanitarij, kar predstavlja veliko logisticno tezavo 
za vzgojiteljice. Vsakic, ko morajo otroci na stranisce, mora vzgojiteljica spremljati otroka preko ceste in 
parkirisca po stopnicah v prvo nadstropje vrtca. To se lahko ponovi 15x v eni uri. To predstavlja tudi veliko 
varnostno tveganje, saj vozniki uporabljajo za dostop proti soli in krajevnemu domu ozko cesto, ki je med 
domom krajanov in gasilnim domom. Prostori vrtca so majhni, nizki prostori, zelo utesnjene sanitarije, 
garderob za zaposlene ni, prostor za zaposlene je obenem knjiznica, kabinet za otroke s posebnimi 
potrebami, neustrezno ogrevanje za katero se uporablja stenska klimatska naprava in prenosne grelne 
naprave. Vrtecje umescen na neprimerno mesto in na tej lokaciji na tako utesnjenem prostoru dolgorocno 
ne sme in ne more obstati. Za vrtec je potrebno poiskati ustreznejso lokacijo in po vzoru bodocega vrtca 
v Bitnjah poiskati tudi takega na Trsteniku. 5 tezavo in sploh ne, se projekti in povezane gradnje prebijajo 
na obrobje, recimo do Golnika, Goric in Trstenika na severu, do Podblice na zahodu in do Podrece na jugu. 
Vse te obrobne kraje, ki geografsko niso tako dalec iz Kranja, se ne obravnava enako kot mesto Kranj in se 
jih vse preveckrat pusca v lastni iznajdljivosti. Zupanu in obcinski upravi je predlagal ogled Vrtca Jezek s 
strokovno ekipo, ki na mestu samem poisce ustreznejso in varnejso prometno ureditev med vrtcem in 
domom krajanov ter takojsnjo ureditev ogrevanja. Predlagal je ustreznejso lokacijo za izgradnjo novega 
vrtca na Trsteniku. 

V sodelovanju 5 Kranjskimi vrtci vam posredujemo naslednji odgovor: 
Enota Jezek je 3-oddelcna enota zavoda Kranjski vrtci in obratuje v prostorih K5 Trstenik/gasilski dom, 
torej nenamenskem objektu, za katerega veljajo normativi skladno 5 Pravilnikom 0 normativih in 
minimal nih tehnicnih pogojih za prostor in opremo vrtca (Uradni list R5, st. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 
47/10,47/13,74/16 in 20/17). Ministrstvo za izobrazevanje, znanost, kulturo in sportje z odlocbo st. 6033-
49/2012/3 z dne 5.3.2013 v razvid vpisalo enoto Jezek 5 3 oddelki. Vpis v razvid potrjuje, da enota Jezek 
izpolnjuje pogoje za izvajanje javno veljavnega programa za predsolske otroke in sicer za 3 oddelke, ki 
morajo biti oblikovani skladno 5 Pravilnik 0 normativih za opravljanje dejavnosti predsolske vzgoje (Uradni 
list R5, st. 27/14,47/17 in 43/18) in Pravilnikom 0 normativih in minimal nih tehnicnih pogojih za prostor 
in opremo vrtca . Enota ima tri igralnice v velikosti 39,76 m2, 46,56 m2 in 30,66 m2, garderobo, manjsi 
hodnik in knjiznico, in sicer za vkljucenih 52 otrok. Z navedenimi kvadraturami izpolnjuje prehodne 
prostorske normative glede potrebne igralne povrsine (prehodna dolocba trenutno velja do 1.9.2023), z 
uveljavitvijo obvezne igralne povrsine 3 m2 na otroka, pa bo v enoto z obstojecimi povrsinami lahko 
vkljucenih Ie cca. 42 otrok. Igralnice v enoti Jezek so v vecini prostorsko (razen igralnice za oddelek I. SO, 
kjer je 12 otrok) enake igralnicam drugih enot zavoda . Enota ima za 3 oddelke otrok 5 we kabin, 1 pisoar 
in 6 umivalnikov ter prostor za nego, kar v vecini ustreza normativom. 5anitarije in prostor za nego, ki ga 
uporabljata skupaj dva oddelka je prostorsko utesnjen, saj ni bilo mogoce najti drugacne resitve, ki bi 
omogocala obema oddelkoma dostopnost, brez poseganja posameznika, ob uporabi We-ja v dele drugega 
oddelka. Enota ima tudi lastno delilno kuhinjo, ki je bila prenovljena leta 2018. Dejansko prostorsko stisko 
predstavljajo prostori za strokovne delavce, katerim je na razpolago Ie we z umivalnikom in manjsa 



pisarna, ki je zbornica, socasno pa se knjiznica ter prostor za izvajanje DSP. Enoti primanjkuje tudi 
kabinetov za material (trenutno se lahko koristi del prostorov bivse trgovine). Glede na dejstvo, da pritlicni 
prostori niso vsakodnevno oziroma v stalni uporabi objekt nima urejene kurilnice, zato so prostori vrtca 
ogrevani z elektricnimi ogrevalnimi telesi (klime, stenski radiatorji), kar ni najbolj optimalna resitev. Enota 
zaradi delovanja v nadstropju tudi nima pokrite terase. lavod v enoti redno izvaja vsa potrebna 
vzdrzevalna dela (pleskanje, menjava tlakov, menjava opreme, sanacija sanitarij .... ). Enota ima igrisce v 
velikosti cca 600 m2, kar zadostuje za igro cca. 40 otrok hkrati. Igrisce je ograjeno in ni povezano z enoto, 
nima zunanjih sanitarij. Problematika povezana 5 pomanjkanjem sanitarij na zunanjih povrsinah vrtca se 
v enoti trenutno resuje organizacijsko. Moznost izgradnje zunanjih sanitarij je bila 5 strani zavoda Kranjski 
vrtci, v zadnjem obdobju ze veckrat izpostavljena, prostor so si ogledali tudi ze projektanti. ladnje 
informacije, 5 katerimi razpolaga zavod so, da povrsina igrisca ni komunalno urejena, da bi bilo za izgradnjo 
sanitarij potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje (enostavno) ter da se na mestu igrisca predvideva 
gradnja prizidka k obstojeci stavbi KS ter da se bo za potrebe vrtca iskalo zunanje povrsine drugje. laradi 
navedenega zavod ni pricel z izgradnjo zunanjih sanitarij, na igriscu pa izvaja Ie redna vzdrzevalna dela. 

Glede na celovito gledanost in problematiko vseh enot, smatramo, da bo potrebna novogradnja vrtca na 
Trsteniku, vendar glede na zagotavljanje ustreznih bivalnih razmer sta prioritetno potrebni obnove enoti 
Cebelica v Kranju in Ostrzek na Golniku. 

Pripravila: Nada Bogataj Krzan 
Darja Veternik, visja svetovalka Vodja Urada za druzbene dejavnosti 
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