Pobuda na seji Mestnega sveta v sredo, 21. dec. 2016
Nekaj dni po novembrski seji Mestnega sveta sem prejela dopis Sveta KS
Bitnje z zadevo: Izgradnja novega vrtca v Zg. Bitnjah. Ker je dopis priložen, naj
povzamem le to, da je zemljišče za nov in večji vrtec že bilo odkupljeno v
prejšnjem mandatu. Odkupljeno zemljišče v izmeri 2950 m2 je bilo 1. 5. 2013
dano v upravljanje Kranjskim vrtcem.
O dotrajanosti in premajhnosti vrtca ste lahko večkrat slišali na tej seji ali
brali v člankih vsaj od sedanjih svetnikov Bojana Homana in mene, verjetno pa
je tudi kdo drug že opozarjal na ta problem. Oba svetnika KS Bitnje sva skupaj
pristopila k reševanju tega problema.
KS Bitnje ima nad 2000 prebivalcev že ob zadnjem popisu leta 2002, smo
pa kraj priseljevanja. To pomeni, da se gradijo nove hiše, vendar graditelji
nimajo nujno korenin v našem kraju. Tudi se podaljšuje upokojitvena starost in
stari starši več ne morejo zagotavljati varstva svojih vnukov.
V sedanjem vrtcu Biba je trenutno v dveh skupinah II. starostnega obdobja
42 otrok, od tega 24 otrok iz Bitenj in Pot v Bitnje (kar je sicer KS Stražišče),
18 otrok pa je drugod.
Hvaležna sem vodstvu Zavoda Kranjski vrtci, ki mi je pripravilo seznam
vseh otrok iz KS Bitnje po različnih vrtcih v Kranjskih vrtcih, vključeni pa so
tudi podatki za vrtec v Žabnici, ki spada pod okrilje OŠ Stražišče. Tabela je
priložena, iz nje pa lahko povzamemo, da je glede na sedanje stanje potrebna
ena skupina I. starostnega obdobja in tri skupine II. starostnega obdobja za
otroke iz KS Bitnje. Pri tem pa nismo upoštevali 18 otrok od drugod, ki so že
vključeni v vrtec Biba. O številu oddelkov naj odloči stroka,vsekakor pa je iz
priloženih podatkov razvidno, da je vrtec le za dve skupini premajhen in da zelo
pogrešamo skupino I. starostnega obdobja.
V medijih je bilo zaslediti, da bodo v prihodnosti osnovne šole v Kranju
zaradi potreb po novih učilnicah prisiljene opustiti kakšen oddelek vrtca. To se
je letos že zgodilo v OŠ Jakob Aljaž. Tudi ta podatek je v prid gradnji novega
večjega vrtca.
Predlog današnjega sklepa Mestnega sveta:
Stroka naj odloči, kako velik vrtec potrebujemo. Glede na mnenje
stroke naj uprava MOK pripravi prostorske in tehnične zahteve ali idejno
zasnovo za nov vrtec. Objavi naj se poziv promotorjem za javno-zasebno
partnerstvo za izgradnjo novega vrtca v Zg. Bitnjah. Uprava MOK naj
izvede poziv promotorjem najkasneje do konca februarja 2017.

Glede na odziv investitorjev se bomo potem lahko odločali naprej.
Predlaganih investitorjev, ki bi lahko izvedli investicijo, je več. Podjetje Jelovica
je že zgradilo vrtec v Preddvoru. Ostali možni investitorji, ki bi jih lahko
povabili so še: Trimo Trebnje, Bauta Cerklje, Marles in Eltek Petrol.
Če bo odziv na poziv promotorjev, se pričakuje 30.000 eur stroškov za
gradbeno dokumentacijo, ki bi se zagotovila iz sredstev, s katerimi razpolaga
župan Boštjan Trilar, zato ni bil vložen amandma na Proračun 2016.
Investicija pa se ocenjuje med 400.000 in 500.000 eur, odvisno od
velikosti vrtca. Take investicije MOK trenutno ne predvideva za gradnjo vrtcev,
zato je javno-zasebno partnerstvo trenutno edina možna oblika investicije.

Pobudo zapisala in predstavila: Irena Dolenc, N.Si
Prilogi:
1. Število otrok iz KS Bitnje v enotah Kranjskih vrtcev ter v oddelku Žabnica
2. Svet KS Bitnje: Izgradnja novega vrtca v Zg. Bitnjah

Število otrok vključeni iz KS Bitnje v različne enote v Kranjskih vrtcih
v šol.letu 2016/2017
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V številkah je zajet tudi naslov Pot v Bitnje!!!

Enota Biba – 42 otrok, 2.starostno obdobje



Od tega 24 otrok iz Bitenj (vključeni 3-je otroci z naslova Pot v Bitnje)
Preostanek otrok (18) je od drugod!

Preostali otroci z naslova Pot v Bitnje ( 8 otrok) obiskuje enoto Živ Žav.
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